Nordea 2, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
Säte: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 205880

UPPDATERING AV INFORMATION

VIKTIG INFORMATION:
Med anledning av Covid-19-utbrottet vidtar Nordea 2, SICAV försiktighetsåtgärder för att skydda
andelsägare och andra intressenter. Som en följd av virusutbrottet och de begränsningar som införts
avseende resor och större sammankomster kommer årsstämman att hållas utan fysisk närvaro i enlighet
med luxemburgsk lag. Följaktligen kommer andelsägarna att kunna rösta med elektronisk fullmakt
(praktisk information följer nedan).

På grund av de exceptionella omständigheter som orsakats av Covid-19 och i enlighet med artikel 1.(1)
i storhertigförordningen av den 20 mars 2020 om införande av åtgärder gällande möten i företag och
andra juridiska enheter vill vi informera andelsägare i Nordea 2, SICAV (”bolaget”) om att årsstämman
(”stämman”) den 23 april 2020 kl. 11.00 CET kommer att hållas utan fysisk närvaro.
Andelsägare erbjuds därmed möjligheten att rösta genom elektronisk fullmakt. Fullmakter som utfärdats
i ursprungligt format och mottagits före den 14 april 2020 är giltiga.
Andelsägare som vill rösta vid stämman ska skicka vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt
(bifogas här) till NIFSA.DSRD@nordea.lu senast den 20 april 2020, kl. 17.00 CET.

Luxemburg, den 14 april 2020

Nordea 2, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu
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VIKTIGT
Andelsägare ska skicka vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt till NIFSA.DSRD@nordea.lu
senast den 20 april 2020, kl. 17.00 CET.

FULLMAKT
Jag, undertecknad
«Name»
«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Account ID XXXXXXXX»
ägare av ______________ andelar i Nordea 2, SICAV (”bolaget”), med säte på adress
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg utser härmed

Jeremie Houet, Head of Corporate Law of Nordea Investment Funds S.A. (ordförande)
till fullmaktshavare att företräda mig och rösta i mitt namn och på mina vägnar vid årsstämman den
23 april 2020 kl. 11.00 CET (”stämman”) med följande dagordning:
För


Mot


Fastställande av balans- och resultaträkning för det räkenskapsår som
slutade den 31 december 2019.







3

Disposition av nettoresultat.







4

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorn avseende utförandet av
deras uppdrag under det räkenskapsår som slutade den 31 december 2019.
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Val av styrelse och revisor.
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Fastställande av styrelsens arvode.







1

Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse (styrelsen och dess
ledamöter) och av revisorn godkänd revisionsberättelse för det
räkenskapsår som slutade den 31 december 2019 (”revisorn”).

2

Avstår


Fullmaktshavaren ska ha bredast möjliga befogenhet, inklusive rätten att utse en ersättare, att företräda
och fatta bindande beslut för undertecknad vid nämnda stämma och eventuell efterföljande stämma
med samma dagordning, att delta i samtliga överläggningar och att rösta i mitt namn och på mina
vägnar, att underteckna dokument samt att vidta nödvändiga eller praktiska åtgärder vad gäller frågorna
på den aktuella dagordningen.

Datum ________________________ Underskrift(er)
____________________________________________
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