Kraków, 9 września 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA INWESTORÓW
GO FUND PROPERTY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Działając na podstawie art. 6 ust. 4 Statutu GO FUND PROPERTY Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego (dalej jako: „Fundusz”), FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Towarzystwo”), w związku ze zgłoszeniem przez
Uczestników Funduszu na podstawie art. 6 ust. 7 Statutu Funduszu żądania zwołania
Zgromadzenia

Inwestorów,

niniejszym

wyznacza

datę

Zgromadzenia

Inwestorów

Funduszu na dzień 15 października 2020 roku na godz. 10:00. Zgromadzenie Inwestorów
GO FUND PROPERTY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego odbędzie się w hotelu Best
Western Efekt Express Kraków Hotel, pod adresem ul. Opolska 14 w Krakowie.
Planowany porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów Funduszu to:
1) otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i zdolności do
podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów,
5) powzięcie uchwał w następujących sprawach:
a) likwidacji Funduszu,
b) ustanowienia Rady Inwestorów,
c) zmiany Towarzystwa zarządzającego Funduszem,
d) zmian statutu uprawniających przedstawicieli Zgromadzenia Inwestorów do
uzyskiwania informacji oraz przeglądania ksiąg Funduszu,
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu,
6) zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie
później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów
złożą Towarzystwu informację o zamiarze udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, w formie
pisemnej

pod

rygorem

nieważności,

w

sposób

umożliwiający

ich

jednoznaczną

identyfikację przez Towarzystwo, na adres wskazany przez Towarzystwo:
Adres Towarzystwa:
FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Zabłocie 25/20
30-701 Kraków
Uczestnik

może

brać

udział

w Zgromadzeniu

Inwestorów

osobiście

albo

przez

pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone
w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu z posiedzenia
Zgromadzenia Inwestorów.
Warunkiem dopuszczenia Uczestników, reprezentantów Uczestników niebędących osobami
fizycznymi lub pełnomocników Uczestników do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów jest
potwierdzenie tożsamości, poprzez okazanie przez te osoby ważnego dokumentu
tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Informujemy ponadto, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii osoby uczestniczące w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są zobowiązane w
szczególności do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania
ust i nosa, zgodnie właściwymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

