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INDKALDELSE
Investorerne i Nordea 2, SICAV ("selskabet") indkaldes hermed til den årlige generalforsamling, der afholdes
på selskabets hjemsted den 23. april 2020 kl. 11.00 CET ("generalforsamlingen"), hvor man har følgende
dagsorden:
1. Indgivelse af rapporterne fra selskabets bestyrelse ("bestyrelsen", hvor hvert enkelt medlem af denne
kaldes et "bestyrelsesmedlem") og fra selskabets godkendte, lovpligtige revisor for regnskabsåret, der
sluttede den 31. december 2019 ("revisoren")
2. Godkendelse af balancen samt resultatopgørelsen for regnskabsåret, der sluttede den
31. december 2019
3. Allokering af nettooverskuddet
4. Decharge af bestyrelsen og revisoren, hvad angår udførelsen af deres pligter for regnskabsåret, der
sluttede den 31. december 2019
5. Udnævnelse af selskabets bestyrelsesmedlemmer og den godkendte, lovpligtige revisor
6. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
7. Diverse.
Dagsordenens beslutninger kræver ikke et beslutningsdygtigt flertal og træffes af flertallet af de
tilstedeværende investorer, eller de investorer, der er repræsenteret ved generalforsamlingen, når disse
parter stemmer. Hver aktie berettiger til én stemme. Brøkdele af aktier er ikke stemmeberettigede.
Flertalskravene for generalforsamlingen fastlægges i overensstemmelse med antallet af de aktier, der er
udstedt og udestående ved midnat 5 (fem) dage forud for datoen for generalforsamlingen.
For at kunne stemme på generalforsamlingen kan investorer være personligt til stede, forudsat at der
fremlægges dokumentation for investorens identitet, og forudsat at investoren af organisationsmæssige
årsager har underrettet selskabet om, at vedkommende har til hensigt at deltage på generalforsamlingen
inden senest den 20. april 2020, kl. 17.00 CET (pr. Brev til Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg eller pr. fax med attention: Administrative Agency, faxnummer +352 2786
5010). Generalforsamlingen afholdes på engelsk.
Investorer, der ikke kan møde personligt op på generalforsamlingen, kan handle ved fuldmagt.
Fuldmagtsformularer kan fås fra selskabets hjemsted. Investorer, der ikke møder personligt op på
generalforsamlingen, kan indsende en behørigt udfyldt og underskrevet fuldmagt, der senest skal være
selskabet i hænde den 20. april 2020, kl. 17.00 CET (pr. brev til Nordea Investment Funds S.A.,
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg eller pr. fax med attention: Administrative Agency, faxnummer
+352 2786 5010).
Efter bemyndigelse fra bestyrelsen
Luxembourg, den 1. april 2020
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