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(a „Társaság”) 

Változó alaptőkéjű befektetési társaság 

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 
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Ezúton meghívjuk a részvényeseket a részvényesek 

 

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE 

 

(a továbbiakban: közgyűlés), amelyet a Kibocsátó székhelyén, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, 

Luxemburgi Nagyhercegség, 2017. október 10-án, kedden, közép-európai idő szerint 11:00-kor tartunk a 

következő napirendi pontokkal: 

 

1. az igazgatóság jelentésének elfogadása a közgyűlés számára 

2. a megbízott független könyvvizsgáló jelentésének elfogadása 

3. a 2017. május 31-i éves jelentés elfogadása 

4. a nettó eredmény felosztása 

5. az igazgatóság felmentése 

6. az igazgatóság kinevezése 

7. a megbízott független könyvvizsgáló kinevezése 

 

A napirendi pontok a határozatképességre való tekintet nélkül elfogadhatók a közgyűlésen jelenlévő vagy képviselt 

részvények egyszerű többségével. 

 

Amennyiben személyesen kíván részt venni a közgyűlésen, a közgyűlés előtt 7 naptári nappal a +352 43 61 61 1 

telefonszámon vagy a +352 43 61 61 402 faxszámon vagy a list.luxcsfmcorporate@credit-suisse.com e-mail címen 

tájékoztassa az alapkezelőt, a Credit Suisse Fund Management S.A. vállalatot. 

 

A részvényeseknek a közgyűlésen való részvétel érdekében a közgyűlés előtt 3 naptári nappal zárolniuk kell 

részvényeiket a letétkezelőnél, és a Kibocsátó székhelyén be kell mutatniuk az arra vonatkozó tanúsítványt, hogy 

ezek a részvények a közgyűlés végéig zárolva maradnak. 

 

Azok a részvényesek, akik nem tudnak személyesen részt venni a közgyűlésen, meghatalmazási formanyomtatvány 

útján szavazhatnak, amely a Kibocsátó székhelyén szerezhető be. A megfelelően kitöltött és aláírt meghatalmazási 

formanyomtatványoknak legkésőbb a közgyűlés előtt 3 naptári nappal kell beérkezniük a Kibocsátó székhelyére 

ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni őket. 

 

Egy-egy, a közgyűlés napján birtokolt, tetszőleges osztályú részvény, az osztályán belüli részvényenkénti nettó 

eszközértéktől függetlenül egy szavazatra jogosít, a törvényi korlátozások figyelembe vétele mellett. A napirendi 

pontokról nem szavazhatnak a csupán töredék részvényeket birtokló részvényesek. 

 

Ezúton tájékoztatjuk a részvényeseket, hogy a megbízott független könyvvizsgáló jelentése, az igazgatóság jelentése 

és a legutóbbi éves jelentés kérésre térítésmentesen beszerezhető a Kibocsátó székhelyén. 

 

Igazgatóság 
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