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Threadneedle (Lux) 
 Société d'Investissement à Capital Variable 

Sede Social: 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange 
Grão-Ducado do Luxemburgo 

R.C.S. LUXEMBURGO B-50.216 
(a "Sociedade") 

Bertrange, 4 de julho de 2022 

Caro Acionista, 

Escrevemos-lhe para o informar das alterações que o Conselho de Administração da Sociedade ("o 
Conselho") propõe efetuar à Sociedade e ao seu funcionamento e para o notificar da Assembleia Geral Anual 
da Sociedade.  

Tendo em conta a situação atual da COVID-19, gostaríamos de o informar de que o Conselho de 
Administração da Sociedade (o "Conselho") decidiu aplicar o Regulamento Grão-Ducal. O Conselho 
concordou, dadas as circunstâncias excecionais, em realizar a Assembleia Geral Anual com base na receção 
dos seus votos através do formulário de procuração em anexo, sem qualquer presença física.  

Agentes Pagadores 

Na sequência da introdução, em 2021, de um quadro de novas regras da UE para facilitar a distribuição 
transfronteiras de fundos, os fundos OICVM já não são obrigados a nomear agentes pagadores e de 
informações locais nos países da UE para fornecer recursos aos investidores. Os agentes locais existentes 
nomeados pela Threadneedle (Lux) nos países da UE serão encerrados até ao final de 2022 (com exceção 
de Itália e Espanha). Os investidores encontrarão informações sobre os recursos que substituem os agentes 
locais no prospeto nessa altura.  

Continuarão a ser fornecidos recursos aos investidores pela Sociedade Gestora e pelo Agente de Registo e 
de Transferência da Threadneedle (Lux), incluindo o processamento de subscrição, troca ou resgate de ações 
nos fundos, pagamentos a investidores relativos às ações e disponibilização de informações e documentos 
relativos aos fundos, tais como o Prospeto e os Documentos com as Informações Fundamentais Destinadas 
aos Investidores. Estes documentos também se encontram disponíveis eletronicamente e podem ser obtidos 
em columbiathreadneedle.com. 
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ESTE DOCUMENTO É IMPORTANTE E REQUER A SUA ATENÇÃO IMEDIATA. EM CASO DE DÚVIDA 
SOBRE A AÇÃO A ADOTAR, CONSULTE DE IMEDIATO O SEU CORRETOR, GESTOR BANCÁRIO, 
ADVOGADO, CONTABILISTA, GESTOR DE RELAÇÕES OU OUTRO CONSULTOR PROFISSIONAL. 

Salvo indicação em contrário no presente documento, as palavras e frases aqui utilizadas têm o mesmo 
significado que no prospeto da Sociedade. 

THREADNEEDLE (LUX) 
Société d'Investissement à Capital Variable 

Sede Social: 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange 
Grão-Ducado do Luxemburgo 

R.C.S. LUXEMBURGO B-50.216 
(a "Sociedade") 

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

Informa-se os acionistas da Sociedade que a ASSEMBLEIA GERAL ANUAL dos acionistas da Sociedade 
terá lugar na sede social da Sociedade, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grão-Ducado do Luxemburgo, 
no dia 26 de julho de 2022, às 14:00 CEST (a "Assembleia Geral Anual") para efeitos de consideração e 
votação da seguinte ordem de trabalhos: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Análise dos relatórios do Conselho de Administração e do Auditor Independente referentes ao 
exercício findo em 31 de março de 2022; 

2. Aprovação das contas anuais auditadas da Sociedade para o exercício findo em 31 de março de 
2022; 

3. Atribuição dos Resultados Líquidos; 

4. Isenção das responsabilidades dos Administradores, coletiva e individualmente, relativamente ao 
desempenho dos seus deveres durante o exercício findo em 31 de março de 2022; 

5. Renovação do mandato de Administrador de Annemarie ARENS até à próxima assembleia geral anual 
de Acionistas, que terá lugar em 2023; 

6. Renovação do mandato de Administrador de Julie GRIFFITHS até à próxima assembleia geral anual 
de Acionistas, que terá lugar em 2023; 

7. Renovação do mandato de Administrador de Claude KREMER até à próxima assembleia geral anual 
de Acionistas, que terá lugar em 2023; 

8. Renovação do mandato de Administrador de Joe LAROCQUE até à próxima assembleia geral anual de 
Acionistas, que terá lugar em 2023; 

9. Renovação do mandato de Administrador de Thomas SEALE até à próxima assembleia geral anual de 
Acionistas, que terá lugar em 2023; 

10. Reeleição da PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative, como Auditor Independente da 
Sociedade, até à próxima assembleia geral anual de Acionistas, que terá lugar em 2023; 

Informa-se os acionistas de que não será necessário verificar-se quórum para a resolução dos pontos da 
ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual e de que as decisões serão tomadas por maioria simples de 
votos expressos na Assembleia Geral Anual. 

***** 
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Cada ação dá direito a um voto. Um acionista poderá atuar por procuração em qualquer assembleia de 
acionistas. 

Os requisitos de quórum e de maioria aplicáveis às assembleias serão determinados de acordo com as ações 
emitidas e em circulação à meia-noite (CEST) no quinto dia anterior à referida assembleia, ou seja, 21 de 
julho de 2022 à meia-noite (a "Data de Registo"). Os direitos de um acionista de participar nas assembleias 
e de exercer o seu direito de voto inerente às respetivas ações são determinados de acordo com as ações 
detidas pelo acionista na Data de Registo. 

O relatório anual, o relatório dos revisores oficiais de contas aprovados e o relatório de gestão estão 
disponíveis gratuitamente para os acionistas, mediante pedido, na sede social da Sociedade. 

Tendo em conta a situação atual da COVID-19, gostaríamos de o informar de que o Conselho de 
Administração da Sociedade (o "Conselho") decidiu aplicar o Regulamento Grão-Ducal. O Conselho 
concordou, dadas as circunstâncias excecionais, em realizar a Assembleia Geral Anual com base na receção 
dos seus votos através do formulário de procuração em anexo, sem qualquer presença física.  

 

Preencha e assine o formulário de procuração em anexo e devolva-o por correio para Citibank Europe plc, 
Luxembourg Branch, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grão-Ducado do Luxemburgo, por fax à atenção 
de Elisabet Martínez para o número +352 45 14 14 439 ou por e-mail para fcslux@citi.com antes de 20 de 
julho de 2022, às 17:00 CEST. 

 
Atentamente, 

 

Threadneedle (Lux) – O Conselho de Administração 

 


