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Luxemburg, 19. júla 2019

Pozvánka na Riadne valné zhromaždenie akcionárov
WORLD STRATEGY PORTFOLIOS
Doporučene
Vážený Akcionár,
dovoľujeme si Vás pozvať na Riadne valné zhromaždenie akcionárov Fondu (ďalej len “Zhromaždenie”), ktoré sa uskutoční dňa 29.
júla 2019 o 14:00 hod. (Luxemburského času) na adrese 101, rue de Cents, L-1319 Luxemburg, s nasledovným programom:
1. Potvrdenie odstúpenia všetkých Riaditeľov Fondu, menovite pani Margherity Balerna Bommartini, pána Maxima Causina a pána
Roberta Zagorskeho ku dňu Zhromaždenia po obnovení ich mandátov pre obdobie od 1. mája 2019 do dňa konania
Zhromaždenia;
2. Zbavenie zodpovednosti riaditeľov za výkon ich povinností za obdobie od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 a od 1. mája 2019 do
29. júla 2019;
3. Vymenovanie Riaditeľov Fondu ku dňu Zhromaždenia a až do nasledujúceho ročného valného zhromaždenia, ktoré sa bude
konať s cieľom schváliť výročnú správu k 30. aprílu 2019.
Upozorňujeme akcionárov, že Zhromaždenie nevyžaduje kvórum a navrhované uznesenia budú prijaté jednoduchou väčšinou
odovzdaných hlasov na zhromaždení.
Ak si želáte osobne sa zúčastniť Zhromaždenia, prosím informujte právne oddelenie spoločnosti Casa4Funds SA na čísle: +352 27
726 100 najneskôr 25. júla 2019 do 12:00 hod. (Luxemburského času). Vám, respektíve vášmu splnomocnencovi, bude umožnený
vstup po overení vašej totožnosti a evidencie vášho podielu vo Fonde.
Ak sa na zhromaždení nemôžete zúčastniť a chcete byť na Zhromaždení zastúpení, vyplňte, podpíšte a pošlite prosím priloženú
plnú moc najskôr faxom na číslo +352 27 726 184 a/ alebo e-mailom na legal@casa4funds.com najneskôr 26. júla 2019 do 12:00
hod. (Luxemburského času) a následne doručte originál poštou na vedomie právneho oddelenia (Legal Department), Casa4Funds
SA, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Tel. +352 27 726 100.
S úctou,
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