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OZNÁMENÍ VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY

Lucemburk, 27. června 2019
Vzhledem k tomu, že výroční valná hromada akcionářů, která byla původně svolána na 20. června 2019,
nemohla právoplatně projednat program jednání z toho důvodu, že nebyl k dispozici výroční finanční výkaz,
máme tu čest Vás pozvat na novou výroční valnou hromadu akcionářů FIRST EAGLE AMUNDI
(„společnost“), která se bude konat 10. července 2019 v 11:00 hodin, v sídle společnosti na adrese 28-32,
Place de la gare, L - 1616 Lucemburk („valná hromada“) se stejným programem:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Projednání zprávy představenstva a zprávy o auditu pro fiskální rok, který skončil 28. února 2019.
Schválení výročního finančního výkazu pro fiskální rok, který skončil 28. února 2019.
Rozhodnutí o alokaci výnosů za fiskální rok, který skončil 28. února 2019.
Uvolnění členů představenstva z funkce pro fiskální rok, který skončil 28. února 2019.
Jmenování nových členů představenstva.
Jmenovaní nového auditora.
Ostatní záležitosti.

Pro rozhodnutí výroční valné hromady akcionářů nebude vyžadováno hlasovací kvórum a budou
přijata na základě prosté většiny hlasů, vyjádřených přítomnými akcionáři na valné hromadě nebo
jejich zastupiteli.
Na každou akcii, bez ohledu na třídu a Podfond, do kterému náleží, náleží jeden hlas.
Nevyplněné, prázdné či neplatné plné moci nebudou brány při sčítání hlasů na zřetel.
Hlasovací kvórum a většina na valné hromadě se stanoví podle vydaných akcií a nesplacených akcií
o půlnoci (lucemburského času) dne 5. července 2019 (označováno jako „rozhodné datum“). Práva
akcionáře účastnit se výroční valné hromady a uplatnit hlasovací právo spojené s jeho akciemi jsou
stanovena vzhledem k počtu akcií, které jsou v držení daného akcionáře v rozhodné datum.
SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ AKCIONÁŘŮ
Akcionáři, kteří si přejí účastnit se zasedání osobně, jsou a tom povinni informovat (pro identifikační účely)
registračního agenta společnosti, a to e-mailem na adrese reportingservices.lux@sgss.socgen.com nebo
faxem (00352) 47 51 67, nejpozději dva pracovní dny před zasedáním. Akcionáři, kteří si přejí být
zastoupeni na valné hromadě zplnomocněným zástupcem, tak mohou učinit odevzdáním přiloženého a
řádně vyplněného i podepsaného formuláře plné moci v sídle společnosti (28-32 Place de la gare, L-1616
Luxembourg) nejpozději do 8. července 2019. Plné moci přijaté pro původní výroční valnou hromadu
svolanou na 20. června, 2019 zůstávají i nadále v platnosti.
Kopie auditované výroční zprávy společnosti (včetně zprávy schváleného statutárního auditora a zprávy
představenstva) k 28. únoru 2019 jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a mohou být na požádání
bezplatně získány od agenta, jež zprostředkuje převody na adrese (reportingservices.lux@sgss.
socgen.com nebo na telefonu (00352) 479311 7449/7421/5337].
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