Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów
Alter Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji Globalnych 2
Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie obowiązkowe:
Zarząd Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”),
działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 95 z późn. zm.) w związku z art. 66 ust. 4 Ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019, poz. 351 z późn zm.) oraz §7 ust. 3 i §14 ust. 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych
(Dz.U. z 2005. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 6 statutu Alter Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Akcji Globalnych 2 (dalej: „Fundusz”), niniejszym informuje o wyznaczeniu, na podstawie Uchwały
Zarządu Towarzystwa z dnia 29 kwietnia 2020 r., daty Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 21 maja
2020r. na godzinę 10:00 w siedzibie Funduszu w Warszawie (00-061), przy ul. Marszałkowskiej 142, z
następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Funduszu, które zostanie sporządzone na dzień otwarcia likwidacji Funduszu oraz
sprawozdania finansowego Funduszu, które zostanie sporządzone po przeprowadzeniu likwidacji
Funduszu.
5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.
Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni
przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu (na piśmie) zamiar udziału w
Zgromadzeniu Inwestorów.
Zgodnie z art. 4 ust. 10 Statutu Funduszu Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub
przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku udzielania pełnomocnictwa poza granicami Polski, treść dokumentu powinna zostać
dodatkowo poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo
dyplomatyczne, chyba że umowa z danym krajem znosi ten obowiązek.

