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PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA

SVARĪGA INFORMĀCIJA:
COVID-19 uzliesmojuma rezultātā “Nordea 2, SICAV” veic piesardzības pasākumus, lai ierobežotu savu
akcionāru un citu ieinteresēto personu inficēšanās risku. Ņemot vērā COVID-19 uzliesmojumu un
saistītos ceļošanas un lielu cilvēku grupu pulcēšanās ierobežojumus, šī gada kopsapulce tiks rīkota
attālināti Luksemburgas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Šajā sakarā akcionāriem tiks nodrošināta
iespēja balsot uz pilnvaras pamata elektroniskā formātā (lūdzu, iepazīstieties ar šajā paziņojumā
sniegtajiem praktiskajiem aspektiem).

Ar šo informējam “Nordea 2, SICAV” (“Sabiedrība”) akcionārus, ka COVID-19 izraisītajā ārkārtas
situācijā un saskaņā ar 2020. gada 20. marta Lielhercogistes Regulas 1. panta 1. punktu, ar ko ievieš
pasākumus attiecībā uz sapulcēm uzņēmumos un citās juridiskās vienībās, ikgadējo akcionāru
kopsapulci 2020. gada 23. aprīlī plkst. 11.00 pēc Centrāleiropas laika (“Sapulce”) nebūs
iespējams apmeklēt klātienē.
Līdz ar to akcionāriem būs iespēja nobalsot uz pilnvaras pamata, iesniedzot savu balsojumu
elektroniskā formātā. Būs derīgas arī iepriekšējā formātā izsniegtās un līdz 2020. gada 14. aprīlim
saņemtās pilnvaras.
Lai balsotu sapulcē, aicinām akcionārus ne vēlāk kā līdz 2020. gada 20. aprīļa plkst. 17.00 pēc
Centrāleiropas laika nosūtīt pienācīgi aizpildītu un parakstītu klātpievienoto pilnvaras veidlapu uz epasta adresi NIFSA.DSRD@nordea.lu.

Luksemburga, 2020. gada 14. aprīlis
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SVARĪGI
Aicinām akcionārus ne vēlāk kā līdz 2020. gada 20. aprīļa plkst. 17.00 pēc Centrāleiropas laika
nosūtīt pienācīgi aizpildītu un parakstītu pilnvaras veidlapu uz e-pasta adresi
NIFSA.DSRD@nordea.lu.

PILNVARA
Es, apakšā parakstījies
«Name»
«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Account ID XXXXXXXX»
“Nordea 2, SICAV” (“Sabiedrība”), kuras reģistrētā biroja adrese ir 562, rue de Neudorf, L2220 Luxembourg, ______________ akciju īpašnieks ar šo ieceļu

Džeremiju Huē (Jeremie Houet), “Nordea Investment Funds S.A.” Korporatīvo tiesību
nodaļas direktoru (vadītāju),
par savu pilnvarnieku pārstāvēt mani un balsot manā vārdā un labā Sabiedrības ikgadējā akcionāru
kopsapulcē (“Sapulce”), kas notiks 2020. gada 23. aprīlī plkst. 11.00 pēc Centrāleiropas laika un
kurā jālemj par turpmāk norādīto.
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Sabiedrības Direktoru Padomes (“Direktoru Padome” un katrs tās loceklis
atsevišķi “Direktors”) un Sabiedrības ieceltā likumīgā auditora (“Auditors”)
pārskatu par finanšu gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī,
iesniegšana
Finanšu gada, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, bilances un peļņas
vai zaudējumu aprēķina apstiprināšana

Par


Pret


Atturas
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Neto rezultātu sadale
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Direktoru un auditora atbrīvošana no pienākumiem, kurus tie pildīja finanšu
gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī
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Direktoru un Sabiedrības likumīgā auditora iecelšana
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Direktoriem pienākošos maksu apstiprināšana







Pilnvarniekam tiek piešķirtas visplašākās pilnvaras, tostarp aizstāšanas pilnvaras, pilnvaras pārstāvēt
apakšā parakstījušos un pieņemt tam saistošus lēmumus minētajā sapulcē vai jebkurā turpmākā
sapulcē ar tādu pašu darba kārtību, balsot manā vārdā un labā par jebkuru lēmumu, parakstīt jebkuru
dokumentu un principā darīt jebko, kas nepieciešams vai noderīgs saistībā ar paredzēto darba kārtību.

Datums_______________________ Paraksts(-i)__________________________________________
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