DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.
INHÄMTA PROFESSIONELL RÅDGIVNING OM DU ÄR OSÄKER.
Styrelsen tar ansvaret för innehållets riktighet i detta dokument.
Macquarie Fund Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: 11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxemburgs bolags- och handelsregister B 143 751
(”bolaget”)
Luxemburg, 18 april 2017
Bästa andelsägare!
Som investerare i Macquarie Fund Solutions kallas du härmed att delta i en extra bolagsstämma för
bolagets andelsägare som hålls den 9 maj 2017 (eller vid en eventuell uppskjuten stämma) på
bolagets säte enligt informationen ovan, kl. 15.00 (luxemburgsk tid) (”stämman”) för att överlägga
och rösta om följande dagordning:
DAGORDNING – ETT BESLUT
Omformulera bolagets bolagsordning (”bolagsordningen”) främst i syfte att spegla ändringar i de
lagar under vilka bolaget lyder och därmed:
(i)
Ändra artikel 3 i bolagsordningen i syfte att spegla det faktum att bolaget lyder under lagen
av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar (”lagen av 2010”) så att
den lyder som följer: ”Bolagets enda mål är att placera tillgängliga medel i överlåtbara
värdepapper, likvida finansiella tillgångar och andra tillgångar som är tillåtna för ett företag
för kollektiva investeringar enligt del I i Luxemburgs lag av den 17 december 2010 om
företag för kollektiva investeringar (”lagen av 2010”) i syfte att sprida investeringsriskerna
och ge andelsägarna resultatet av portföljförvaltningen. Bolaget kan vidta alla åtgärder och
använda alla funktioner som bedöms vara till nytta vid utveckling och fullföljande av dess
syfte i den fullständiga utsträckning som lagen av 2010 tillåter.”
(ii)
Ändra artikel 4 i bolagsordningen i syfte att ge styrelsen (”styrelsen”) möjlighet att flytta
bolagets säte till ett annat ställe i Luxemburg.
(iii)
Ändra artikel 6 i bolagsordningen i syfte att ge bolaget möjlighet att emittera globala
andelsbevis liksom dematerialiserade andelar samt tillhandahålla information om eventuell
kommande lagstiftning om behandling av investerares uppgifter.
(iv)
Ändra artikel 8 i syfte att möjliggöra restriktioner vid andelsinnehav och tvångsinlösen i
händelse av negativa myndighets- eller skattekonsekvenser av ett sådant innehav.
(v)
Ändra artikel 9 i syfte att förtydliga omfattningen av beslut som fattas under stämmor.
(vi)
Ändra artikel 10 i syfte att ge styrelsen möjlighet att kalla till den årliga bolagsstämman på
det datum, vid den tidpunkt och på den plats som bestäms av styrelsen.
(vii)
Ändra artikel 11 i bolagsordningen i syfte att särskilt
•
ge styrelsen möjlighet att upphäva rösträtten hos en andelsägare som bryter mot
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(viii)
(ix)

(x)

(xi)
(xii)

sina skyldigheter gentemot bolaget
•
möjliggöra deltagande i bolagsstämmor via videokonferens eller annan
telekommunikation där det är möjligt att identifiera andelsägaren
•
möjliggöra fastställandet av ett registreringsdatum före bolagsstämman enligt vilket
utövandet av rösträtt som medföljer andelarna fastställs genom hänvisning till
antalet andelar andelsägaren innehar på registreringsdatumet.
Ändra artikel 12 beträffande kommunikationssätt för stämmokallelser.
Ändra artikel 16 i bolagsordningen i syfte att
•
inkludera alla OECD-medlemsstater, G20-medlemsstater och Singapore på
förteckningen över länder som enligt Commission de Surveillance du Secteur
Financier är godtagbara beträffande emission eller garanti av överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument i vilka bolaget kan investera upp till
100 procent av en delfonds totala nettotillgångar
•
möjliggöra skapandet av delfonder med mottagar-/matarstruktur i bolaget
•
möjliggöra investering av bolagets delfonder i bolagets övriga delfonder
(”korsinvesteringar i delfonder”) i hela den omfattning som är tillåten enligt
luxemburgsk lag.
Ändra artikel 22 i bolagsordningen i syfte att utöka förteckningen över tillfällen då värdering
av substansvärde samt emission, konvertering och inlösen av andelar i delfonderna tillfälligt
kan stoppas.
Ändra artikel 29 i syfte att spegla nya regler i lagen av 2010 om fusioner och tillåta
konsolidering av klasser.
Allmän uppdatering av bolagsordningen genom ändring av, bland annat, artiklarna 2, 5, 7,
13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31.

RÖSTNING
En beslutsmässighet på minst 50 procent av kapitalet krävs för att med laga kraft fatta beslut om
stämmans dagordning. Stämmans enda beslut antas om det godkänns av två tredjedelar av de
avgivna rösterna. Avgivna röster ska inte innefatta röster knutna till andelar vars ägare inte har
deltagit i omröstningen, avstått från att rösta eller lämnat in en blank eller ogiltig röst.
Om stämman på grund av bristande beslutsmässighet inte kan överlägga och rösta om
dagordningens punkter sammankallas en ny stämma den 30 maj 2017 kl. 14.45 (luxemburgsk tid) för
att överlägga och rösta om samma dagordning. På en sådan återsamlad stämma krävs inget
beslutsmässigt antal och beslut om dagordningens enda punkt fattas med två tredjedelars majoritet
av avgivna röster. De fullmaktsblanketter som redan mottagits för stämman är fortsatt giltiga och
används på den återsamlade stämman med samma dagordning om de inte uttryckligen återkallats.
Resultaten från stämman kommer att publiceras på företagets webbplats efter stämman.
Andelsägare kan hitta information på engelska på http://www.macquarie.com/mgl/com/mimemea/en/sicav (eller på tyska på http://www.macquarie.com/mgl/com/mim-emea/de/sicav).
Andelsägare kan i enlighet med lagen av 1915 om affärsdrivande företag begära texten för de
föreslagna ändringarna i bolagsordningen och utkastet till konsoliderad bolagsordning.
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RÖSTNINGSARRANGEMANG
Du kan rösta personligen eller via fullmakt. En fullmaktsblankett har bifogats.
Andelsägare som vill delta och/eller rösta vid stämman ska informera bolaget via Fund Corporate
Services på bolagets säte (fax: +352 2460 3331) skriftligt senast den 5 maj 2017 beträffande
stämman eller senast den 29 maj 2017 beträffande en eventuell uppskjuten stämma.
Om du inte kan närvara vid stämman ber vi dig fylla i fullmaktsblanketten och returnera den
vederbörligen undertecknad och daterad, först per fax och sedan per post, till bolaget adresserad till
Fund Corporate Services, faxnummer +352 2460 3331, senast kl. 9.00 (luxemburgsk tid) den 5 maj
2017 beträffande stämman eller senast kl. 9.00 (luxemburgsk tid) den 29 maj 2017 beträffande en
eventuell uppskjuten stämma.
Texten i de föreslagna ändringarna av bolagsordningen tillhandahålls kostnadsfritt vid bolaget säte.
Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din finansiella rådgivare eller sedvanliga (Macquarie-)
säljare.
Med vänlig hälsning

Macquarie Fund Solutions
Styrelsen

3

FULLMAKTSBLANKETT

Macquarie Fund Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable, (”bolaget”)
Säte på 11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxemburgs bolags- och handelsregister B 143 751

FULLMAKT
För användning vid bolagets extra bolagsstämma den 9 maj 2017 (”stämman”) eller vid en eventuell ny
stämmokallelse eller uppskjuten stämma.

Jag/vi _________________________________________________________________________________
(namn)
på __________________________________________________________________________________
(adress)
andelsägarkontonummer
______________________________________________________________________
innehavare av ______________________________________________ (antal) andelar i Macquarie Fund
Solutions utser härmed ________________________________________________ (ombudets namn)
eller, om ombudet inte kan komma eller inte kan utnämnas, stämmans ordförande till mitt/vårt ombud
för att rösta i mitt/vårt ställe på stämman som hålls vid bolagets säte på 11-13 Boulevard de la Foire, L 1528 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, den 9 maj 2017 kl. 15.00 samt vid eventuell ny
stämmokallelse eller uppskjuten stämma, om den dagordning som medföljer kallelsen till denna stämma
och enligt uppgifterna nedan.
DAGORDNING

FÖR 1

MOT1

AVSTÅR1

Stämmans enda beslut:
Omformulera bolagets bolagsordning (”bolagsordningen”)
enligt beskrivningen i kallelsen.

I avsaknad av specifika instruktioner får ombudet rösta efter eget gottfinnande.
Undertecknad har tagit del av stämmans dagordning och frånsäger sig rätten till förhandsmeddelande.
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Markera lämplig ruta. I avsaknad av specifika instruktioner får ombudet rösta efter eget gottfinnande.
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Namnteckning ________________________________
Daterad den ______________________ _____________________________
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NOTER:
1. En andelsägare som har rätt att närvara vid och rösta på stämman har rätt att utse ett ombud
som närvarar och röstar för andelsägarens räkning. Om du vill utse en annan person än
stämmans ordförande till ditt ombud textar du personens namn i versaler. Ombudet behöver
inte vara andelsägare i bolaget.
2. Ombudet utövar eget gottfinnande beträffande hur han/hon röstar eller om han/hon avstår
från att rösta om det enda beslut som anges ovan såvida inga anvisningar ges om det enda
beslutet och annat som läggs fram vid stämman.
3. Denna fullmaktsblankett (samt eventuell fullmakt eller annan egenskap i vilken den har
undertecknats och en bestyrkt kopia därav) ska returneras vederbörligen undertecknad och
daterad först via fax och sedan post till bolaget, adresserad till Fund Corporate Services (fax:
+352 2460 3331) senast kl. 9.00 (luxemburgsk tid) den 5 maj 2017 beträffande stämman och
senast 9.00 (luxemburgsk tid) den 29 maj 2017 för en eventuell uppskjuten stämma.
4. Om andelsägaren är ett företag ska denna fullmaktsblankett fyllas i under företagets sigill eller
av en befattningshavare eller jurist vederbörligen befullmäktigad för dess räkning. Vid
gemensamt ägande kan undertecknandet ske av valfri innehavare.
5. Ifyllande och returnering av fullmaktsblanketten förhindrar inte andelsägare från att närvara
och rösta vid den sagda stämman om de så önskar.
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