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OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM 
 

 
Během první mimořádné valné hromady akcionářů společnosti („valná hromada“), která se konala 13. ledna 2023 v 16:15 
(lucemburského času), nebylo dosaženo požadované usnášeníschopnosti. Tímto se tedy oznamuje, že na adrese 27, boulevard 
Marcel Cahen, L-1311, Lucemburské velkovévodství se dne 1. února 2023 v 15:45 lucemburského času před notářem uskuteční 
druhá mimořádná valná hromada akcionářů společnosti (dále jen „znovu svolaná valná hromada“), aby zvážila a zabývala se 
stejným programem jako na valné hromadě, za účelem aktualizace stanov společnosti (dále jen „stanovy“), a to následovně: 
 

1. Změna názvu společnosti z NN (L) Patrimonial na Goldman Sachs Funds V a následná změna článku 1 stanov společnosti:  
 

Článek 1. – NÁZEV A FORMA 
Mezi stávajícími akcionáři a těmi, kteří se mohou stát vlastníky akcií v budoucnu, působí akciová společnost („société anonyme“ – 
S.A.) kvalifikovaná jako investiční společnost s proměnným základním kapitálem („société d'investissement à capital variable“ – 
SICAV) pod názvem „Goldman Sachs Funds V“ („společnost“). Společnost se řídí částí I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 
2010 o subjektech kolektivního investování ve znění pozdějších změn a dodatků („zákon z roku 2010“) a těmito stanovami 
(„stanovy“). 
 

2. Změna prvního odstavce článku 9 a posledního odstavce článku 23 stanov společnosti, která zohlední začlenění skupiny 
NN Investment Partners do skupiny The Goldman Sachs Group, jak je uvedeno níže: 

 
Článek 9. – TŘÍDY AKCIÍ 
(první odstavec) 
Představenstvo může kdykoli podle vlastního uvážení rozhodnout o vydání jedné nebo více tříd akcií pro každý podfond („třída 
akcií“ nebo souhrnně „třídy akcií“). Mohou být omezeny na určitou skupinu investorů, např. na investory z určité země nebo na 
institucionální investory. Kromě toho může představenstvo rozhodnout o přidělení stávajících nebo nových akcií, které mají být 
emitovány bezplatně, zaměstnancům nebo určitým kategoriím zaměstnanců společnosti nebo zaměstnancům patřícím do skupiny 
The Goldman Sachs Group podle zákona z roku 1915 a v plném rozsahu, který tento zákon umožňuje. […] 

 
Článek 23. – STŘET ZÁJMŮ 
(poslední odstavec)  
[...] Termín „osobní zájem“, jak je použit výše, nezahrnuje žádný vztah ani zájem jakéhokoli druhu, který může existovat v jakékoli 
funkci nebo v jakémkoli spojení se skupinou The Goldman Sachs Group a jejími dceřinými společnostmi a sesterskými nebo 
přidruženými společnostmi nebo s jakoukoli jinou společností nebo právnickou osobou, kterou může představenstvo určit podle 
svého plného uvážení. 

 
3. Tyto změny nabývají účinnosti dne  6. března 2023. 

 
Znovu svolaná valná hromada bude platně rozhodovat o programu bez ohledu na podíl vydaného kapitálu společnosti, který je 
přítomen nebo zastoupen. Příslušná usnesení budou platně přijata, pokud budou schválena minimálně dvěma třetinami hlasů 
odevzdaných akcionáři společnosti na znovu svolané valné hromadě. Každá akcie má právo na odevzdání jednoho hlasu. Většina 
se na znovu svolané valné hromadě stanoví podle akcií, které byly emitovány a jsou v oběhu o půlnoci (lucemburského času) pět 
dní před konáním valné hromady. 
 
Žádáme akcionáře, aby laskavě vyplnili a podepsali formulář o zastoupení dostupný v sídle společnosti a odeslali jej právnímu 
oddělení společnosti NN Investment Partners B.V., Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Netherlands, a to nejpozději do dne 
30. ledna 2023 do 17:00 lucemburského času (e-mailová adresa: Secretariat.Luxfunds@nnip.com). Následně je též nutné poslat 
originál běžnou poštou. Formuláře o zastoupení zaslané na valnou hromadu zůstanou platné i pro znovu svolanou valnou 
hromadu, pokud akcionář nepošle aktualizovaný formulář o zastoupení. 
 
Představenstvo společnosti 
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