CS INVESTMENT FUNDS 2
(η «Εταιρεία»)
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 124.019
Με χαρά προσκαλούμε τους μετόχους να παραβρεθούν στην
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων ("ΓΣ") που θα πραγματοποιηθεί στην καταστατική έδρα της εταιρίας, 5, rue Jean Monnet, L-2180
στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 στις 11.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής
Ευρώπης με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έγκριση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου στην ΓΣ
Έγκριση της έκθεσης του ανεξάρτητου εγκεκριμένου ελεγκτή
Έγκριση της ετήσιας έκθεσης κατά την 31η Μαΐου 2017
Κατανομή των καθαρών αποτελεσμάτων
Απαλλαγή διοικητικού συμβουλίου
Διορισμός διοικητικού συμβουλίου
Διορισμός ανεξάρτητου εγκεκριμένου ελεγκτή

Αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως μπορούν να παρθούν χωρίς απαρτία, αλλά με απλή πλειοψηφία των
μετοχών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
Εάν θέλετε να παραβρεθείτε προσωπικά στην ΓΣ, καλείστε να ενημερώσετε την εταιρία διαχείρισης Credit Suisse
Fund Management S.A., 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ΓΣ είτε μέσω τηλεφώνου στο
+352 43 61 61 1, είτε μέσω fax στο +352 43 61 61 402 είτε μέσω e-mail στο list.luxcsfmcorporate@creditsuisse.com.
Για να παραβρεθούν στη συνάντηση, οι μέτοχοι θα πρέπει να μπλοκάρουν τις μετοχές τους στο θεματοφύλακα 3
ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνέλευση και να παρέχουν στην καταστατική έδρα της εταιρίας το σχετικό
πιστοποιητικό, δηλώνοντας πως οι μετοχές θα παραμείνουν μπλοκαρισμένες μέχρι το τέλος της ΓΣ.
Οι μέτοχοι που δεν μπορούν προσωπικά να παραβρεθούν στη συνέλευση μπορούν να ψηφίζουν μέσω πληρεξουσίων
εντύπων που διατίθενται στην καταστατική έδρα της Εταιρίας. Για να ληφθούν υπόψη, τα πληρεξούσια θα πρέπει
καταλλήλως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα να παραδίδονται στην καταστατική έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον
3 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ΓΣ.
Κάθε μετοχή οποιασδήποτε κατηγορίας - ανεξαρτήτως της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή εντός της
κατηγορίας της - που κατέχεται την ημέρα της ΓΣ δικαιούται μία ψήφο και υπόκειται σε περιορισμούς που
επιβάλλονται από το νόμο. Οι μέτοχοι που κατέχουν μόνο κλάσματα μετοχών δεν δικαιούνται ψήφου επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Οι μέτοχοι ενημερώνονται διά του παρόντος ότι η έκθεση του ανεξάρτητου εγκεκριμένου ελεγκτή, η έκθεση του
διοικητικού συμβουλίου και η τελευταία ετήσια έκθεση μπορούν να αποκτώνται μετά από αίτημα, δωρεάν από την
καταστατική έδρα της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

