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PAZIŅOJUMS PAR SAPULCI

Godātie akcionāri!
“Nordea 2, SICAV” (“Sabiedrība”) Direktoru padome ar šo paziņo, ka, pamatojoties uz “Commission de
Surveillance du Secteur Financier” apstiprinājumu, tiks veikti grozījumi Sabiedrības statūtos (“statūti”).
Akcionāru ārkārtas kopsapulce (“sapulce”) notiks 2021. gada 31. maijā plkst. 14.30 pēc
Centrāleiropas laika notāra Me Henri Hellinckx birojā ar adresi 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg
Luksemburgas Lielhercogistē. Sanāksmes darba kārtību atradīsiet nākamajā lappusē.
Lai sapulcei būtu tiesības pieņemt lēmumus par darba kārtības jautājumiem, nepieciešams kvorums, ko
veido 50 % emitētā akciju kapitāla, un lēmumu apstiprināšanai vajadzīga akcionāru, kuriem pieder
vismaz 2/3 sapulcē nodoto balsu, piekrišana.
Ja netiks sasniegts kvorums, akcionāru sapulce būs jāsasauc atkārtoti Luksemburgas tiesību aktos
noteiktajā kārtībā. Atkārtoti sasauktā sapulce var pieņemt lēmumus par turpmāk minētās darba kārtības
jautājumiem bez kvoruma.
Akcionāri var balsot personīgi vai ar pilnvarnieka starpniecību. Statūtu grozījumu priekšlikumu teksts
pēc pieprasījuma ir pieejams Sabiedrības reģistrētajā birojā.
Katrai akcijai ir tiesības uz vienu balsi. Saskaņā ar statūtiem akcionāru tiesības piedalīties sapulcē
nosaka atbilstoši akcijām, kuras ir šā akcionāra turējumā piektās dienas pusnaktī pirms sapulces (pēc
Luksemburgas laika).
COVID-19 epidēmijas izraisīto īpašo apstākļu dēļ akcionāriem būs jābalso attālināti, iesniedzot
balsojumu elektroniski.
Pilnvaras veidlapas ir pieejamas Sabiedrības reģistrētajā birojā vai attiecīgā gadījumā pie akcionāru
profesionālā/finanšu konsultanta vai starpnieka.
Lai balsotu sapulcē, akcionāriem ne vēlāk kā līdz 2021. gada 26. maija plkst. 17.00 pēc
Centrāleiropas laika ir jānosūta pienācīgi aizpildīta un parakstīta pilnvaras veidlapa pa e-pastu uz
adresi NIFSA.DSRD@nordea.lu vai attiecīgā gadījumā profesionālajam/finanšu konsultantam vai
starpniekam.
Luksemburga, 2021. gada 5. maijs
Ar Direktoru padomes rīkojumu
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Jums būs jābalso par šādiem jautājumiem — lūdzu, atbildiet līdz 2021. gada
26. maijam

1.

2.

Statūtu pārskatīšana šādā veidā:
7. pants — AKCIJU EMISIJA

9. pants —
AKCIONĀRIEM

IEROBEŽOJUMI

Papildinājums, ka akcionāriem ir laicīgi
jāinformē Sabiedrība par izmaiņām savos
datos, un, ja Sabiedrība nav tikusi informēta
par akcionāra adreses maiņu, Sabiedrības
paziņojumi akcionāriem tiek uzskatīti par
spēkā esošiem, kad piegādāti akcionāra
pēdējā norādītajā adresē (svītrota iespēja
reģistrēt akcionārus Sabiedrības reģistrētajā
adresē).
Precizējums par dokumentu sniegšanu
attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas
novēršanu
un
terorisma
apkarošanu un kompensācijas apmēru
akcionāriem.
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