WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
(ďalej len „Fond“)

Luxemburg, 30. júla 2018

Vážený akcionár,
týmto Vás s potešením pozývame na výročné valné zhromaždenie Fondu („Zhromaždenie“), ktoré sa
uskutoční dňa 8. augusta 2018 o 15:00 hod. v sídle Fondu na adrese 44, rue de la Vallée, L-2661
Luxemburg s nasledujúcim programom:
Program
1. Oboznámenie sa so správou predstavenstva a správou nezávislého audítora.
2. Schválenie výročnej správy, t. j. účtovná súvaha a výkaz ziskov a strát ku dňu 30. apríla 2018
a rozdelenie výsledkov navrhované predstavenstvom, t. j. prevod výsledkov.
3. Uvoľnenie riaditeľov na výkon ich záväzkov počas finančného roka končiaceho dňom 30.
apríla 2018.
4. Obnovenie mandátov pani Margherity Balerny Bommartiniovej a pána Roberta Zagorského a
pána Maxima Causina ako riaditeľov Fondu pre finančný rok končiaci dňom 30. apríla 2019.
5. Obnovenie mandátu ERNST & YOUNG SA ako nezávislého audítora Fondu pre účtovný rok
končiaci dňom 30. apríla 2019.
Výročná správa Fondu ku dňu 30. apríla 2018 je dostupná v registrovanom sídle Fondu a bude
zaslaná bezplatne na základe žiadosti.
Vezmite prosím na vedomie, že Zhromaždenie nemusí byť uznášaniaschopné na to, aby prijalo platné
uznesenia. Na prijatie platných uznesení sa vyžade iba aktívna prítomnosť alebo zastúpenie väčšiny
akcionárov.
Ak sa Vy alebo Váš splnomocnený zástupca chcete zúčastniť Zhromaždenia, dovolili by sme si Vás
požiadať, aby ste informovali Fond o tomto zámere aspoň dva celé dni pred konaním Zhromaždenia.
Na Vašu účasť/resp. účasť Vášho splnomocneného zástupcu je potrebné overenie Vašej totožnosti a
doklad o Vašom podiele.
Ak sa zhromaždenia nebudete môcť zúčastniť, boli by sme Vám veľmi vďační, ak by ste nám mohli
vrátiť riadne podpísaný a vyplnený priložený formulár pre splnomocneného zástupcu a zoznam
Vašich splnomocnených zástupcov a poslali nám ho najskôr faxom a e-mailom
(legal@casa4funds.com) a potom poštou najneskôr do 6. augusta 2018, a to do rúk pani Amélii
Todeschiniovej, Casa4Funds SA, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, tel: +352 27 726 113, fax:
+352 27 726 184.

S úctou,

Za predstavenstvo
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