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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 2023

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων της Εταιρίας για το 2023 (η «Συνέλευση») θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ή με
τηλεδιάσκεψη σε περίπτωση που ισχύουν περιορισμοί λόγω της νόσου COVID-19 (βλ. σελίδα 2) στις 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα
11.00 π.μ. CET προκειμένου να συζητηθούν και να διεξαχθεί ψηφοφορία για τα ακόλουθα ζητήματα:

Ημερήσια διάταξη

1. Παραλαβή των εκθέσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για
το έτος που έληξε την 31η Αυγούστου 2022.

2. Έγκριση της καταβολής των μερισμάτων για το έτος που έληξε την 31η Αυγούστου 2022.

3. Συμφωνία όσον αφορά την απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη για την εκτέλεση των καθηκόντων του για το προηγούμενο
οικονομικό έτος.

4. Επανεκλογή της κας Denise Voss ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που
θα πραγματοποιηθεί το 2024.

5. Επανεκλογή του κ. Paul Freeman ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που
θα πραγματοποιηθεί το 2024.

6. Επανεκλογή του κ. Geoffrey Radcliffe ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων
που θα πραγματοποιηθεί το 2024.

7. Επανεκλογή του κ. Keith Saldanha ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων
που θα πραγματοποιηθεί το 2024.

8. Επανεκλογή της κας Davina Saint ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που
θα πραγματοποιηθεί το 2024.

9. Εκλογή της κας Bettina Mazzocchi ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των
μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024.

10. Εκλογή της κας Βασιλικής Παχατουρίδη ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από τη λήψη της έγκρισης της CSSF, έως
την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024.

11. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Επανεκλογή της εταιρίας Ernst & Young S.A. ως Ελεγκτών έως την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων που θα
πραγματοποιηθεί το 2024.

13. Αποδοχή της παραίτησης της κας Ursula Marchioni από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την 13η Μαΐου 2022
(απόφαση που δεν απαιτεί ψηφοφορία).

14. Αποδοχή της παραίτησης του κ. Barry O’Dwyer από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την 31η Ιουλίου 2022
(απόφαση που δεν απαιτεί ψηφοφορία).

Ψηφοφορία

Αποφάσεις σχετικά με την Ημερήσια Διάταξη μπορούν να ληφθούν χωρίς απαρτία, με απλή πλειοψηφία κατά τη διεξαγωγή της
Συνέλευσης.

Τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας

Προκειμένου να έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση:

1. Οι κάτοχοι Ονομαστικών Μεριδίων δύνανται να παραστούν αυτοπροσώπως ή:
(α) να εκπροσωπηθούν από δεόντως ορισμένο πληρεξούσιο,
(β) να ψηφίσουν μέσω ενός ψηφοδελτίου (formulaire) σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού

της Εταιρίας.

1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



2. Οι μεριδιούχοι που δεν δύνανται να παραστούν αυτοπροσώπως στη Συνέλευση, καλούνται:
(α) να αποστείλουν ένα δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο πληρεξουσίου στην έδρα της Εταιρίας, έτσι ώστε να

παραληφθεί το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα CET της 10ης Φεβρουαρίου 2023, ή
(β) να παραδώσουν ή να αποστείλουν ένα δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ψηφοδέλτιο στην έδρα της Εταιρίας (Αριθ.

φαξ: + 352 2452 44 34), έτσι ώστε να παραληφθεί το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα CET της 12ης Φεβρουαρίου 2023.

3. Τα έντυπα πληρεξουσίου για τους Εγγεγραμμένους Μεριδιούχους μπορούν να παραληφθούν από την έδρα της Εταιρίας. Ο
πληρεξούσιος δεν χρειάζεται να είναι Μεριδιούχος της Εταιρίας.

4. Έντυπο ψηφοδελτίου pro forma μπορεί να ληφθεί από τη διεύθυνση: http://www. blackrock.co.uk/intermediaries/library.

5. Η υποβολή του έντυπου πληρεξουσίου δεν απαγορεύει στον μεριδιούχο να παραστεί στη Συνέλευση και να ψηφίσει
αυτοπροσώπως, εφόσον το επιθυμεί.

Αντίγραφα των ελεγμένων ετήσιων εκθέσεων και άλλων οικονομικών εκθέσεων της Εταιρίας διατίθενται προς έλεγχο στην έδρα της
Εταιρίας. Οι Μεριδιούχοι μπορούν επίσης να ζητήσουν από την Εταιρία ή την τοπική ομάδα εξυπηρέτησης επενδυτών να τους
αποστείλει αντίγραφα των εκθέσεων αυτών ή μπορούν να εξετάσουν τους λογαριασμούς στον παρακάτω σύνδεσμο -
www.blackrock.co.uk/intermediaries/library.

Σε περίπτωση που, λόγω της νόσου COVID-19, καταστεί αναγκαίο η Εταιρία να πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση για το
2023 χωρίς φυσική παρουσία, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει σχετικά τους Μεριδιούχους, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες
νομικές απαιτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι Μεριδιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα που θα αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.
blackrock.co.uk/intermediaries/library τουλάχιστον 8 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνέλευση ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία εάν
είναι απαραίτητο, σχετικά με τυχόν διαθέσιμες εναλλακτικές ρυθμίσεις για συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ή/και στην
ψηφοφορία σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις αρχές του Λουξεμβούργου στο πλαίσιο της νόσου COVID-19.
Οι Μεριδιούχοι που επιθυμούν να ψηφίσουν στη συνέλευση θα πρέπει να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν το συνημμένο έντυπο
πληρεξουσίου ή ψηφοδέλτιο σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στα έγγραφα.

2 Δεκεμβρίου 2022 Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Έδρα της Εταιρίας:
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Εντεταλμένοι οργανισμοί πληρωμών
Λουξεμβούργο
(Κεντρικός οργανισμός πληρωμών)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank and Business Centre
6c, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg

Αυστρία
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna

Βέλγιο
J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch
1 Boulevard du
Régent 35
1000Brussels
Belgium

Ιταλία
Allfunds Bank, S.A., Milan branch
Via Santa Margherita 7
20121 Milan

State Street Bank International Gmbh – Succursale Italia
Via Ferrante Aporti,10
20125 Milan

RBC Investor Service Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Vittor Pisani, 26
I-20121 Milan

Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

Société Générale Securities Services S.p.A,
Via Benigno Crespi,
19/A, MAC II,
20159 Milan

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano – Via Ansperto 5
20123 Milan

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella

CACEIS Bank, Italy Branch
1-3 Place Valhubert
75206 Paris
Cedex 13 (France)
Operation address:
Piazza Cavour, 2
20121 Milan

ICCREA Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47
00178 Rome
Ιταλία

Πολωνία
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warsaw

Ελβετία
State Street Bank International GmBH
Munich, Zurich branch,
Beethovenstrasse 19,
CH-8027 Zurich

Liechtenstein
VP Bank AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0001.007.080-0)
εκπροσωπούμενη από τη
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0002.000.772-7)

Ηνωμένο Βασίλειο
JPMorgan Trustee and Depositary Company Limited
Hampshire Building, 1st Floor
Chaseside
Bournemouth
BH7 7DA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Βιογραφικά στοιχεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Denise Voss (Πρόεδρος) (υπήκοος ΗΠΑ): Η κα Voss είναι μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ εταιριών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και
έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο. Μετέχει στα διοικητικά συμβούλια βασικών κεφαλαίων που ανήκουν σε σημαντικούς οργανωτές
κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των BlackRock Strategic Funds και BlackRock Global Index Funds. Η κα Voss εργάστηκε κατά το
παρελθόν στην εταιρία Franklin Templeton στο Λουξεμβούργο για πάνω από 25 χρόνια ως υπεύθυνη διαχείρισης και διευθύντρια του
ΟΣΕΚΑ της εταιρίας και του τμήματος διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Πριν από την Franklin Templeton,
εργάστηκε για 10 χρόνια στην εταιρία Coopers & Lybrand στη Βοστώνη των ΗΠΑ και στο Λουξεμβούργο. Είναι κάτοχος άδειας
ορκωτού λογιστή στην πολιτεία της Μασαχουσέτης και έλαβε το πτυχίο της από το Tufts University, καθώς και μεταπτυχιακό στη
λογιστική από το Bentley University. Η κα Voss είναι πρόεδρος της LuxFLAG, ανεξάρτητου οργανισμού που εδρεύει στο
Λουξεμβούργο και απονέμει αναγνωρισμένα σήματα βιώσιμης χρηματοδότησης σε επιλέξιμους οργανισμούς επενδύσεων. Διετέλεσε
Πρόεδρος της ένωσης διαχείρισης κεφαλαίων του Λουξεμβούργου (ALFI) από το 2015 έως το 2019 και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ALFI από το 2007 έως το 2019.

Geoffrey D. Radcliffe (υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας και Λουξεμβούργου, κάτοικος Λουξεμβούργου): Ο κ. Radcliffe ασκεί
καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου για λογαριασμό της BlackRock έχοντας ως έδρα του το Λουξεμβούργο. Είναι μέλος του
τμήματος Global Accounting & Product Services του τομέα Business Operations & Technology της BlackRock και προΐσταται των
δραστηριοτήτων εποπτείας κεφαλαίων (Product Oversight), διεθνούς ελέγχου (Governance International) και διεθνών εναλλακτικών
προϊόντων (Alternatives International) της BlackRock για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) και την Ασία Ειρηνικού. Ο
κ. Radcliffe είναι Μέλος του Institute of Chartered Accountants στην Αγγλία και την Ουαλία και Συνεργάτης του Chartered Institute of
Bankers. Διαθέτει 30ετή και πλέον πείρα σε θέματα τραπεζικής, λογιστικής και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων έχοντας υπηρετήσει
σε διάφορες θέσεις στο Λουξεμβούργο, τις Βερμούδες, το Λονδίνο και τη Νήσο του Μαν. Ο κ. Radcliffe ανήκει στο δυναμικό του
Ομίλου BlackRock από το 1998. Είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων των BlackRock Luxembourg S.A. και BlackRock Fund
Management Company S.A. και μετέχει επίσης στα διοικητικά συμβούλια σειράς επενδυτικών κεφαλαίων της BlackRock. Είναι Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης διαχείρισης κεφαλαίων του Λουξεμβούργου (ALFI) από το 2013.

Paul Freeman (υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας): Ο κ. Freeman είναι μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. με πάνω από 40 έτη εμπειρίας στον
κλάδο της διαχείρισης επενδύσεων. Επί του παρόντος μετέχει ως μέλος στα διοικητικά συμβούλια σειράς επενδυτικών κεφαλαίων με
έδρα το Λουξεμβούργο και τις Νήσους Κέιμαν. Έως τον Απρίλιο του 2022 ήταν μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. σε συμβούλια θυγατρικών
εταιρειών του ομίλου BlackRock στην Ιρλανδία, μεταξύ άλλων στην οικεία εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ/ΔΟΕΕ στην οποία ήταν
πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων (Investment Committee). Έως τον Δεκέμβριο του 2015, ασκούσε καθήκοντα Διευθύνοντος
Συμβούλου της BlackRock (εντάχθηκε στο δυναμικό του ομίλου τον Αύγουστο του 2005). ). Κατά την περίοδο από τον Ιούλιο του
2011 έως τον Δεκέμβριο του 2015, ο κ. Freeman συνεργάστηκε στενά με την ομάδα του τμήματος σχέσεων με τη δημόσια διοίκηση
(Government affairs) της BlackRock και διετέλεσε μέλος διαφόρων επιτροπών εσωτερικής διακυβέρνησης. Έως τον Ιούλιο του 2011,
ήταν επικεφαλής ανάπτυξης προϊόντων (Product Development) και διαχείρισης σειρών κεφαλαίων (Range Management) στην
περιφέρεια Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) και ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαρκή διαχείριση
προϊόντων όλων των κεφαλαίων με έδρα στην περιφέρεια EMEA που διανέμονται από την BlackRock σε διασυνοριακή βάση. Πριν
από την ένταξή του στο δυναμικό της BlackRock, ο κ. Freeman κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στις εταιρίες Schroders,
Rothschild Asset Management, Henderson Investors και GT Management (που πλέον ανήκει στην Invesco). Ο κ. Freeman είναι
ορκωτός λογιστής.

Keith Saldanha (υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας): Ο κ. Saldanha ασκεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου για λογαριασμό της
BlackRock και προΐσταται του τμήματος Wealth Product Group για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA). Είναι υπεύθυνος
για τον καθορισμό και την εκτέλεση του βασικού και εναλλακτικού προγράμματος προϊόντων για τις δραστηριότητες διαχείρισης
πλούτου (Wealth) της BlackRock στην περιφέρεια EMEA. Επιπλέον, ο κ. Saldanha είναι επικεφαλής του τμήματος επιλογής
κεφαλαίων και έρευνας διαχειριστών (Fund Selection and Manager Research) της ομάδας πωλήσεων iShares και διαχείρισης
πλούτου (iShares & Wealth sales) στην περιφέρεια EMEA. Ο κ. Saldanha είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής διαχείρισης
πλούτου (Wealth Executive Committee) EMEA, της επιτροπής ανάπτυξης προϊόντων (Product Development Committee) EMEA και
της επιτροπής διαχείρισης δυναμικότητας (Capacity Management Committee) EMEA. Εντάχθηκε στο δυναμικό της BlackRock το
2015, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στη Man Group ως διευθυντής επενδυτικού μάρκετινγκ (Global Head of Investment
Marketing), όπου ήταν υπεύθυνος για διάφορες ομάδες ειδικών προϊόντων, επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξυπηρέτησης πελατών σε
όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων διαχείρισης επενδύσεων της Man. Πριν αναλάβει αυτή τη θέση, ασχολήθηκε επί σειρά ετών με τη
δημιουργία και εκτέλεση των δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) hedge fund της Man και ήταν από κοινού
επικεφαλής της εταιρικής στρατηγικής για τις δραστηριότητες των hedge fund. Ο κ. Saldanha ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία
από τον χώρο της συμβουλευτικής στρατηγικής. Είναι ορκωτός αναλυτής εναλλακτικών επενδύσεων (Chartered Alternative
Investment analyst) και είναι κάτοχος πτυχίου BSc οικονομικών με έπαινο (Hons) από το University of Warwick.

Davina Saint (υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, κάτοικος Ιρλανδίας): Έχοντας ως έδρα της το Δουβλίνο, η κ. Saint είναι μη
εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. εταιριών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και μέλος του Δ.Σ. του εθνικού φορέα διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων της Ιρλανδίας (National Asset Management Agency), όπου συμμετέχει επίσης ως μέλος των Επιτροπών Πιστώσεων και
Σχεδιασμού και προεδρεύει της Επιτροπής Αποδοχών. Η κ. Saint εργάστηκε στον Όμιλο BNP Paribas για πάνω από 20 χρόνια ως
Νομική Σύμβουλος του τμήματος Εταιρικής Τραπεζικής & Τραπεζικής Θεσμικών Επενδυτών (Corporate & Institutional Banking)
Ιρλανδίας και, στη συνέχεια, ως Υπεύθυνη Υποκαταστήματος (Head of Branch) Ιρλανδίας της BNP Paribas Securities Services. Πριν
ενταχθεί στο δυναμικό της BNP Paribas, εργάστηκε στην ABN Amro στο Λονδίνο, αφού προηγουμένως απέκτησε άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος δικηγόρου με ειδίκευση σε διαφορές ναυτικού δικαίου. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με έπαινο (Honours) από το
London School of Economics. Είναι επίσης πιστοποιημένη ως Chartered Director (CDir) και Certified Bank Director.
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Bettina Mazzocchi: Η κα Mazzocchi ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου για λογαριασμό της BlackRock έχοντας ως έδρα της
το Παρίσι. Είναι επικεφαλής του τμήματος iShares και διαχείρισης πλούτου (iShares and Wealth) για τη Γαλλία, το Βέλγιο, το
Λουξεμβούργο και το Μονακό. Πριν από την ένταξή της στο δυναμικό της BlackRock το 2018, ήταν στην εταιρεία PIMCO από το 2008
όπου πιο πρόσφατα διατέλεσε Επικεφαλής χώρας για τη Γαλλία. Η κ. Mazzocchi κατείχε θέσεις στις εταιρείες Morgan Stanley, Bank
of America και Credit Suisse First Boston όπου επικεντρώθηκε στις αγορές πιστωτικών παραγώγων, δομημένων πιστώσεων και
δανειακών κεφαλαίων αντιστοίχως. Η κα Mazzocchi είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της YATI (Young Actors Theatre
Islington), μη κερδοσκοπικής, κοινοτικής θεατρικής εταιρείας για παιδιά και νέους στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Η κα Mazzocchi
είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών (Institut d'Etudes Politiques) του Παρισιού (πανεπιστήμιο «Sciences Po») και
του πανεπιστημίου Paris III Sorbonne Nouvelle.

Βασιλική Παχατουρίδη (υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας): Διευθύνουσα Σύμβουλος και επικεφαλής του τμήματος
στρατηγικής προϊόντων σταθερού εισοδήματος iShares (iShares Fixed Income Product Strategy) για την ΕΜΕΑ στο πλαίσιο του
ομίλου διαχείρισης χαρτοφυλακίου δεικτοποιημένου σταθερού εισοδήματος της BlackRock (PMG). Είναι υπεύθυνη για την προώθηση
της έγκρισης διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων (ETF) σταθερού εισοδήματος iShares και άλλων στρατηγικών δεικτοποιημένου
σταθερού εισοδήματος τόσο σε θεσμικά κανάλια όσο και σε κανάλια πλούτου. Η κα Παχατουρίδη εκπροσωπεί, επίσης, την εταιρεία
ενώπιον πελατών, ρυθμιστικών αρχών, φορέων του κλάδου και των ΜΜΕ, υποστηρίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού των αγορών
ομολόγων, ιδίως όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, τη ρευστότητα και την ανάπτυξη των δεικτών. Η κα Παχατουρίδη ανήκει στο
δυναμικό της εταιρίας από το 2007, συμπεριλαμβανομένης της θητείας της στην Barclays Global Investors (BGI), η οποία
συγχωνεύτηκε με την BlackRock το 2009. Κατά το παρελθόν, υπήρξε μέλος της ομάδας επενδυτικών στρατηγικών και πληροφοριών
iShares για την ΕΜΕΑ (iShares EMEA Investment Strategies & Insights), όπου παρείχε αναλύσεις σχετικά με διαπραγματεύσιμα
κεφάλαια καθώς και επενδυτικές εμπορικές ιδέες και πληροφορίες σχετικά με την αγορά σε διάφορους πελάτες. Στην BGI, ξεκίνησε τη
σταδιοδρομία της στην ομάδα διαχείρισης μετάβασης (Transition Management). Η κα Παχατουρίδη έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα, με
άριστα, στη Διαχείριση Επενδύσεων από το Cass Business School το 2007 και πτυχίο BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
Πανεπιστήμιο του Μπαθ το 2006.
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