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KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSÄGARSTÄMMA 

 

 
 

Luxemburg, 22 maj 2020 
 
Bästa andelsägare, 
 
Fondens styrelse (”styrelsen”) kallar dig härmed till fondens ordinarie andelsägarstämma (”stämman”) 
som hålls på fondens säte på adressen 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg fredagen den 5 
juni 2020 kl. 15:00 eller till en ajournering av stämman, för överläggningar och omröstning om följande 
dagordning: 
 
 

Dagordning 
 
 

1. Hörande av styrelseledamöternas och den oberoende revisorns rapport för räkenskapsåret 
som slutade den 31 december 2019 

2. Godkännande av fondens reviderade årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 
december 2019. 

3. Styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret som slutade den 31 december 
2019. 

4. Godkännande av utdelning som betalats ut under 2019. 

5. Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2019 

6. Stadgeenliga utnämningar: 

a. Godkännande av adjungering av Michael Minehan som styrelseledamot i fonden från 
och med den 17 oktober 2019 som ersättare för Mark Flaherty. 

b. Godkännande av adjungering av Martin Bell som styrelseledamot i fonden från och 
med den 25 mars 2020 som ersättare för Louise Kay. 

c. Förnyelse av uppdrag som styrelseledamöter för: 

i. Jacques Elvinger 

ii.  Kunal Oak 

iii. Hanna Duer 

d. Utnämning av Michael Minehan och Martin Bell till fondens styrelseledamöter. 

 

7. Godkännande av styrelseledamöternas arvoden på ett sammanlagt belopp på upp till 100 000 
EUR per år. 

8. Förnyande av mandatet för PricewaterhouseCoopers (PWC) som oberoende revisor för fonden 
och tillåtelse för styrelsen att godkänna villkoren för utnämningen. 

9. Övriga frågor som vederbörligen kan framläggas på stämman. 

 
 
Beslutsförhet 
 
Beslut om punkterna på stämmans dagordning kan fattas utan krav på beslutsförhet av en enkel 
majoritet av rösterna som läggs av andelsägare som närvarar eller finns representerade på stämman. 
 
Röstningsarrangemang 
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Din rätt att närvara vid stämman och utöva den rösträtt som sammanhänger med andelarna fastställs 
enligt de andelar som du innehar på avstämningsdagen (den 30 maj 2020 vid midnatt). 
 
I enlighet med den luxemburgska förordningen från den 20 mars 2020 som har infört villkor för möten 
för företag på grund av kristillståndet med covid-19-pandemin får du enbart rösta genom fullmakt, och 
du har inte möjlighet att delta personligen i mötet.  
 
Den reviderade årsredovisningen, förvaltningsberättelsen och den oberoende revisionsrapporten finns 
att få kostnadsfritt på begäran hos fondens registrerings- och överlåtelseombud, RBC Investor Services 
Bank S.A. på följande telefonnummer: +352 40 28 20 201. 
 
Det bifogade fullmaktsformuläret ska sändas elektroniskt till legal.lu@avivainvestors.com före kl. 18:00 
CET den 4 juni 2020, och originalkopian ska följa så snart det är praktiskt möjligt till PO Box 1375, L-
1013 Luxemburg, att. Aviva Investors Luxembourg S.A., Legal Department. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 

 
 

På uppdrag av styrelsen 
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