NN (L)
Société d’investissement à capital variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)
Sídlem: 3, rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk
Lucemburské velkovévodství
Obchodní rejstřík Lucemburk, B 44 873
PROHLÁŠENÍ O UDĚLENÍ PROKURY K VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ AKCIONÁŘŮ
SPOLEČNOSTI NN (L) KONAJÍCÍ SE DNE 10. října 2018 V 10:30 hodin LUCEMBURSKÉHO ČASU
VYPLŇTE PROSÍM VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY
Já/my

Křestní jméno/a

Příjmení

Číslo účtu

První držitel:

_____________________________ _______________________________ _______________________

Druhý držitel:
(je-li relevantní)

_____________________________ _______________________________ _______________________

(V PŘÍPADĚ VÍCE NEŽ DVOU SPOLEČNÝCH DRŽITELŮ AKCIÍ UVEĎTE DALŠÍ JMÉNA V JEJICH PLNÉM ZNĚNÍ, PROSÍM)
1

držitel(é) __________________________ (počet) akcií podfondu s názvem _________________________společnosti NN (L)
(dále jen „společnost“) tímto ustanovují předsedu řádné valné hromady akcionářů (dále jen „valná hromada“) společnosti nebo
(uveďte jméno zástupce:) __________________________________________________________________________________
svým/naším zástupcem, s právem hlasovat mým/naším jménem v rámci rozhodování o programu valné hromady konající se
dne 10. října 2018 v 10:30 hodin (lucemburského času) na adrese 3, rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk, Velkovévodství
lucemburské.
Udělujete-li prokuru předsedovi valné hromady, vyznačte prosím křížky „X“ do políček níže, jak si přejete, aby předseda
2
hlasoval v rámci jednotlivých rozhodnutí na programu valné hromady . Udělujete-li prokuru jinému zástupci, pak má tato osoba
právo zúčastnit se valné hromady a hlasovat vaším jménem dle vašich pokynů v rámci rozhodování na programu valné hromady
nebo při jakémkoli jiném jednání, předcházejícím valné hromadě.
PROGRAM
1.

Ustanovení pana Iva FRIELINKA členem představenstvao

2.

Ustanovení pana Patricka DEN BESTENA členem představenstva

Dne:

________________________________________

Podpis(y):

________________________________________

Pro

Proti

Zdržení se

Prohlášení o udělení prokury zašlete na právní oddělení společnosti NN Investment Partners Luxembourg S.A., sídlem 3, rue
Jean Piret, L-2350 Luxembourg, nejpozději do 5. října 2018, 17:00 hodin lucemburského času, a to faxem (číslo faxu: (+352) 26
19 68 40), následně originál zašlete i běžnou poštou.

1

Uveďte celkový počet akcií držených v daném podfondu, prosím. Vlastníte-li akcie ve více podfondech, uveďte seznam veškerých svých
držeb na druhou stranu tohoto prohlášení, prosím.
2
Ponecháte-li níže uvedená políčka prázdná, bude se mít za to, že předsedovi valné hromady udělujete všeobecný mandát k hlasování v
rámci rozhodování.

