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Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i dette dokumentet.
Macquarie Fund Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Registrert kontoradresse: 11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 143 751
("Selskapet")
Luxembourg, 10. mai 2017

Til andelseierne
Ettersom den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet som ble avholdt 9. mai 2017 ikke på
gyldig grunnlag kunne overveie agendaen grunnet beslutningsudyktighet, vil en ny ekstraordinær
generalforsamling for selskapet ("Møtet") bli avholdt på selskapets registrerte kontoradresse den
30. mai 2017 kl. 14.45 (Luxembourg-tid) for å overveie og stemme over samme agenda, dvs.:
AGENDA – FOR SAMLET VEDTAK UNDER ETT
Omarbeidelse av selskapets vedtekter ("Vedtektene") for i hovedsak å reflektere endringer i lovene
som gjelder for selskapet, og derfor å:
(i)
Endre vedtektenes punkt 3 for å reflektere at selskapet er underlagt lov av 17. desember
2010 om foretak for kollektiv investering ("2010-loven"), slik at punktet vil lyde som følger:
"Selskapets eneste formål er å plassere de midler det har tilgjengelig i omsettelige
verdipapirer, likvide finansielle aktiva og andre aktiva som er tillatt for et foretak for kollektiv
investering, i henhold til del I av den luxembourgske loven av 17. desember 2010
vedrørende foretak for kollektiv investering ("2010-loven") i den hensikt å spre
investeringsrisiko og tilføre sine andelshavere resultatene av porteføljeforvaltningen.
Selskapet kan iverksette alle tiltak og utføre alle operasjoner som det anser som nyttig for å
utvikle og oppfylle sitt formål, så langt det tillates av 2010-loven";
(ii)
Endre vedtektenes punkt 4 for å tillate styret ("Styret") å flytte selskapets registrerte kontor
til et hvilket som helst annet sted i Storhertugdømmet Luxembourg;
(iii)
Endre vedtektenes punkt 6 for å tillate selskapet å utstede globale andelssertifikater samt
dematerialiserte andeler og for å gi informasjon vedrørende tiltenkt lovgivning om
databehandling av investorers data;
(iv)
Endre punkt 8 for å tillate begrensninger av eierskap til andeler og tvungen innløsning i
tilfelle det oppstår ugunstige lovbestemte skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av slikt
eierskap;
(v)
Endre punkt 9 for å klargjøre omfanget av beslutninger som skal tas under andelseiernes
møter;
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(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

(x)
(xi)
(xii)

Endre punkt 10 for å tillate at styret kan kalle inn til den årlige generalforsamlingen for
andelshaverne på den dato, tid eller sted det fastsetter;
Endre vedtektenes punkt 11 for særlig å:
•
tillate at styret kan suspendere en andelseiers stemmerett dersom vedkommende
ikke overholder sine forpliktelser overfor selskapet;
•
tillate at andelseiere kan delta på alle møter ved bruk av videokonferanse eller
andre hjelpemidler basert på telekommunikasjon som gjør det mulig å identifisere
den aktuelle andelseieren; og
•
tillate at det fastsettes en registreringsdato tidligere enn andelseiermøtet, hvor
retten til utøvelse av stemmerett tilknyttet andelene skal fastsettes ved referanse til
de andelene andelseierne eier på denne registreringsdatoen;
Endre punkt 12 vedrørende kommunikasjonsmidler for å kalle inn til møter for andelseierne;
Endre vedtektenes punkt 16 for å:
•
inkludere alle OECD-medlemsstater, medlemsstater i G20 eller Singapore i listen
over land som er akseptable for Commission de Surveillance du Secteur Financier
vedrørende utstedelse av eller garanti for overførbare verdipapirer og
pengemarkedsinstrumenter der selskapet kan investere inntil 100 % av et
underfonds totale netto eiendeler;
•
tillate at det opprettes master-feeder-underfond innenfor selskapet; og
•
tillate et underfond i selskapet å investere i andre underfond i selskapet
("underfonds kryssinvestering") så langt det er tillatt etter luxembourgsk lov;
Endre vedtektenes punkt 22 for å utvide listen over tilfeller der verdsettelsen av netto
eiendeler, utstedelse, konvertering og tilbakekjøp av andeler i underfond kan suspenderes;
Endre vedtektenes punkt 29 for å reflektere nye regler fra loven av 2010 om fusjoner og
gjøre det mulig å konsolidere klasser; og
Generell oppdatering av vedtektene ved å endre, blant andre, punktene 2, 5, 7, 13, 14, 15,
17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31.

AVSTEMMING
Det vil ikke være noe krav til beslutningsdyktighet for å kunne overveie og gjøre et gyldig vedtak om
møtets agenda, som vil bli vedtatt dersom et flertall på to tredjedeler av de avgitte stemmene ved
møtet er for vedtaket. Avgitte stemmer skal ikke inkludere stemmer som er knyttet til andeler hvis
andelseiere ikke har deltatt i avstemmingen, har avstått eller har levert en blank eller ugyldig
stemme.
Andelseiere kan i henhold til loven av 1915 vedrørende kommersielle selskaper anmode om å få
teksten i de foreslåtte endringer av vedtektene og utkast til konsoliderte vedtekter. Teksten i de
foreslåtte endringene av vedtektene er tilgjengelig vederlagsfritt fra selskapets registrerte kontor på
forespørsel.
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AVSTEMNINGSORDNING
Du kan stemme personlig eller ved fullmektig.
Fullmaktsskjemaer for det første møtet avholdt 9. mai 2017 som allerede har blitt mottatt forblir
gyldige, og vil bli brukt ved møtet med mindre det gis uttrykkelig beskjed om at de skal tilbakekalles.
Fullmaktsskjemaer er tilgjengelige fra selskapets registrerte kontor på forespørsel.
Andelseiere som ønsker å delta og/eller stemme på generalforsamlingen skal underrette selskapet
gjennom Fund Corporate Services på selskapets registrerte kontoradresse (faks: +352 2460 3331)
skriftlig ikke senere enn 29. mai 2017.
Dersom du ikke kan delta på møtet, bes du vennligst om å fylle ut fullmaktsskjemaet og returnere
det med behørig signatur og datering, først per faks og deretter med post til selskapet, merket Fund
Corporate Services; faksnummer +352 2460 3331, senest kl. 09.00 (Luxembourg-tid) 29. mai 2017.
For ytterligere spørsmål kan du kontakte din finansrådgiver eller din vanlige (Macquarie)
salgsrepresentant.
Med vennlig hilsen,

Macquarie Fund Solutions
Styret
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