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AlAhli Asia Pacific Index Fund   والباسيفيك آسيا أسهم لمؤشر األهلي صندوق

Investment Fund Information    معلومات صندوق االستثمار
Investment Objective    أهداف االستثمار
AlAhli Asia  Pacific  Index  Fund  is  an  open‐ended  investment  fund 
which aims to achieve capital growth over the long term. The Fund 
seeks  to  replicate  as  closely  as  possible,  before  expenses,  the 
performance of the MSCI Pacific Islamic M‐Series (Net Total Return 
USD).  

صندوق استثمار مفتوح متوافق مع املعايري  هو م آسيا والباسيفيكملؤشر أسه ألهليصندوق ا
الشرعية يهدف إىل منو رأس املال على املدى الطويل من خالل حتقيق عائد إمجايل يعادل أداء 

إلمجايل مؤشر "إم إس سي آي" اإلسالمي ملنطقة احمليط اهلادئ من الفئة "أم" (صايف العائد ا
  بالدوالر األمريكي).

Investment Policies    سياسات االستثمار وممارساته
The  Fund's  Investments  will  be  concentrated  in  the  stocks  of 
companies listed on Developed Asia and Pacific Markets. The Fund 
is managed  pursuant  to  an  index‐linked  passive  strategy  that  is 
designed to trace the performance of MSCI Pacific Islamic M‐Series. 

يركز الصندوق استثماراته يف أسهم الشركات املدرجة يف أسواق الدول اآلسيوية والباسيفيكية. 
دف إىل تتبع أداء  يدار الصندوق حسب طريقة اإلدارة غري النشطة، املرتبطة باملؤشر واليت 

  .مؤشر "إم إس سي آي" اإلسالمي ملنطقة احمليط اهلادئ من الفئة "إم"
Distribution of Income & Gain Policy    سياسة توزيع الدخل واألرباح
Income and dividends will be reinvested in the Fund. No income or 
dividends will be distributed to Unitholders. 

استثمار الدخل واألرباح يف الصندوق، وال يتم توزيع أي دخل وأرباح على مالكي يتم إعادة 
   الوحدات.

‐ The Fund’s reports are available upon request free of charge.    ر الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.تتاح تقاري - 
Fund Performance    أداء الصندوق
Fund performance for the last three years    الصندوق للسنوات الثالث األخيرة: أداء

 Year 2018 2017 2016  السنة

 *AUM 38,722,732  51,514,343  35,923,018  صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 1.43  1.61  1.24  صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 *Highest Price 1.74  1.62  1.32  أعلى سعر وحدة*

 *Lowest Price 1.37  1.23637  1.07  أقل سعر وحدة*

 Number of Units 27,160,830  32,053,625  28,868,956  عدد الوحدات

  Income Distribution -  -  -  األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio  %0.50  %0.43  1.35%  إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

 In US Dollars*     بالدوالر األمريكي*   
Total return compared to the benchmark:    :مقارنة بالمؤشراإلجمالي للصندوق العائد 

 Years ‐   5 Years 3سنوات Year ‐ 3 1 سنة  الفترة – سنوات 5   Period 

 % Total Return 3.34  6.13  11.29-  %عائد الصندوق 

 % Benchmark 5.78  9.04  10.94-  %عائد المـؤشـــــــر    
Annual total return for the last 10 years:    :للعشر سنوات الماضيةللصندوق العائد اإلجمالي السنوي 

 Year 2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

 % Return 11.29- 29.12  4.36  -5.71  4.56  6.55  16.25  -10.81  19.90  50.69  العائــــد %

 % Benchmark 10.94- 29.89 12.09 -5.51 8.08 8.29 22.48 -8.69 23.53 63.46  المؤشر %   
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Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during 
the year as a percentage of average Net Asset Value: 
 

مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار 
                          مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:العام كنسبة 

   النسبة المئوية  الرسوم والمصروفات
%  

دوالر ألف  
USD ‘000 Fees and Expenses  

 Management Fee Expense  128  0.30  رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee 6 0.02  اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense  9  0.02  مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration  18  0.05  العمليات اإلدارية

 CMA Fee Expense  2  0.01  هيئة السوق املالية

 Custody Fees  27  0.07  رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense  8  0.02  املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense  5  0.01  جملس إدارة الصندوق

اية العام) رسوم التعامل  Dealing Fee (and its proportion of the 7 0.02  (ونسبتها من حجم الصندوق يف 
size of the fund at the end of the year) 

  Total Fees and Expenses   210  0.52  مجموع الرسوم والمصاريف   
Material Changes    خالل الفترة تغيرات جوهرية حدثت
No material changes occurred during the year.    .الصندوق أداء على تؤثر جوهرية تغيريات أي حتدث مل
Exercising of voting rights    ممارسات التصويت السنوية
The Fund Manager has exercised voting rights, for more details 
kindly refer to the “Exercising of voting right Annex”. 

 ملحق" مراجعة يرجى التفاصيل من للمزيد و. السنوية التصويت مبمارسات الصندوق مدير قام
  ".السنوية التصويت ممارسات

Fund Board Annual Report    تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي
The  Board  of  Directors  consists  of  the  following members,  who 
were appointed by the fund manager and approved by the Capital 
Market Authority: 
Mohammed Al‐Ali                                   Chairman 
Mohammed Saqaf     non‐independent member 
Dr. Abdulrauof  Banajah     independent member 
Alaaeldden Sami       independent member 
The Fund's Board of Directors held two meetings during 2018. The 
following  is  a  summary  of  the  key  decisions  approved  and  the 
matters discussed by the Fund’s Board of Directors: 
‐ Fund’s objectives achievement and performance review. 
‐ Risks related to the funds; including: liquidity, market, operational 
risks. 
‐ Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 
‐ The effects of the updated  Investment Funds Regulations on the 
fund. 
‐ Update the Fund’s audit fees. 
‐  Appointing  the Northern  Trust  Company  of  Saudi  Arabia  as  an 
independent custodian. 

يتكون جملس إدارة الصندوق من األعضاء التاليني، والذين تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد 
 :موافقة هيئة السوق املالية

 رئيس جملس إدارة الصندوق                حممد عبداهللا العلي 
 عضو غري مستقل                د جعفر السقاف حمم

  عضو مستقل الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه 
  عضو مستقل                عالء الدين رياض سامي 

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات 2018عقد جملس إدارة الصندوق اجتماعني خالل العام 
  :مناقشتها من قبل جملس إدارة الصندوقاليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت 

  .مناقشة حتقيق الصندوق ألهدافه وأدائه خالل العام -
  .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل -
  .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام -
  ار املعدلة على الصندوق.أثر الئحة صناديق االستثم -
  حتديث رسوم مراجعة حسابات الصندوق. -
  .مستقل حفظ كأمني  السعودية العربية ترست نورذن شركة تعينيتعيني شركة  -

Fund Manager   مدير الصندوق

NCB Capital Company, Saudi Arabia 

Tower B, King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495 

Tel: +966 920000232 
Website: www.alahlicapital.com 

 األهلي املالية، اململكة العربية السعوديةشركة 
  11495، الرياض 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 

 +966 920000232هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 



 

  م8201 التقرير السنوي – والباسيفيك آسيا أسهم لمؤشر يهلصندوق األ
AlAhli Asia Pacific Index Fund – 2018 Annual Report 

Sub‐Manager / Investment Adviser    أو مستشارين االستثمار/مدير الصندوق من الباطن و

AMUNDI Asset Management, 
90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France. 

  أموندي إلدارة األصول
90 Boulevard Pasteur ،75015باريس، فرنسا ، 

Investment Activities   أنشطة االستثمار

The  fund  targets  to  replicate  as  closely  as  possible,  before 
expenses,  the  performance  of  the MSCI  Pacific  Islamic M‐series 
Index (Net Total Return USD). 

"إم إس سي يهدف الصندوق اىل مواكبة أدائه (قبل املصروفات) قدر املستطاع مع أداء مؤشر 
 من فئة "إم" (صايف العائد اإلمجايل بالدوالر األمريكي). دئاهلا يطحملا نطقةآي" اإلسالمي مل

Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                     ‐11.29 % 
Benchmark Performance         ‐10.94 % 

    

  %  11.29-  أداء الصندوق
  %  10.94-  املــــــــؤشــــــرأداء 

The fund outperformed the benchmark by 35 bps.   .أساس نقطة 35 بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء تفوق

Terms & Conditions Material Changes   تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

- Updating  the  fund  offering  documents  to  include:  Information 

Memorandum,  Terms  and  Conditions,  and  Summary  of  Key 

Information  in  line  with  the  requirements  of  the  amended 

Investment Funds Regulations.  

- Appointment of Northern Trust as the fund custodian. 

- Amendment of Auditor’s annual fees. 

تعديـــل مــسـتــنـدات الـصنــدوق لــــتشمـــل املســـتنــدات الـتــالــيـــة: مــــذكرة املعلومات، الـــــشــروط  - 
ديق واألحــكـــام، ومــلـخـــــص املــعــلـــومـــــات الـــرئـيـســـة وذلك الــتـــزاما مبتطــلبــات الئحة صنا

 االستــثــمــار املـــعـــدلة.
 كأمني حفظ للصندوق. نورذن ترست العربية السعوديةتعيني شركة  -
 تعديل رسوم مراجع احلسابات السنوية. -

Investments in other Investment Funds    االستثمار في صناديق استثمارية أخرى

The fund does not invest in other investment funds.    استثمارية أخرى. صناديق يف يستثمر لصندوق ملا

Special Commission    عموالت خاصة

No special commissions were received during the period   مل حيصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفرتة.

Custodian    أمين الحفظ
The Northern Trust Company of Saudi Arabia  

Nakheel Tower, P.O. Box 10175, Riyadh 11433, Saudi Arabia 

Tel:  966114188694+  

Website: www.northerntrust.com 

   شركة نورذن ترست العربية السعودية
 السعودية، اململكة العربية 11433، الرياض 10175برج النخيل، ص.ب. 

  +966114188694هاتف: 
  www.northerntrust.comاملوقع: 

Custodian’s duties and responsibilities    واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ

‐ The custodian shall be held responsible to the fund manager and 
unitholders  for  any  losses  caused  to  the  investment  fund  due  to 
the custodian fraud, negligence, misconduct or willful default. 
‐  The  custodian  shall  be  responsible  for  taking  custody  and 
protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking all 
necessary administrative measures in relation to the custody of the 
fund's assets. 

- The Fund Manager acknowledges that the responsibilities vested 
in  the  custodian  does  not  include  ensuring  the  fund  manager's 
compliance  with  the  contents  of  subparagraphs  (a,b,c)  of 
paragraph (d‐3) of annex 5 of the Investment Funds Regulations. 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  احلفظ أمني عدي -
 الئحة صناديق االستثمار أو أحكام مبوجب ثالثا طرفا ا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل

 ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالً  احلفظ أمني ويُعدّ  هلم. األشخاص املرخص الئحة
 تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق عن الوحدات
 .املتعمد

 الوحدات، وهو مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  احلفظ أمني يعد -
  .أصول الصندوق حبفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول

يقر مدير الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة بأمني احلفظ ال تشمل إبداء رأيه حول ما إذا   -
) من 3-كان مدير الصندوق قد قام باألنشطة يف الفقرات الفرعية (أ،ب،ج) من الفقرة (د

  .) من الئحة صناديق االستثمار5امللحق (
Fund Manager’s Opinion    مدير الصندوقرأي 
‐ Units were  issued,  transferred and  redeemed  the  in accordance 
with  the provision of  the  Investment Funds Regulations and Fund 
Terms and Conditions. 
‐  Units  were  valued  and  calculated  in  accordance  with  the 
provisions  of  Investment  Funds  Regulations,  Fund  Terms  & 

االستثمار وشروط وأحكام مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق 
  الصندوق.

مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام  -
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Conditions, and Information Memorandum.  
‐  There  was  no  breach  of  any  of  the  Investment  Restrictions, 
Limitations and borrowing powers applicable. 

  الصندوق.
ا.  -   مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املأمور 

Auditor    المحاسب القانوني
KPMG Al Fozan & Partners 

Zahran Business Center, Prince Sultan Street, P.O Box 55078 

21534 Jeddah, Saudi Arabia 

Tel: +966 12 6989595     

Website: www.kpmg.com/sa   

  كي يب ام جي الفوزان وشركاه
  ، 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 

 اململكة العربية السعودية،  21534جدة 
      9595 698 12 966+هاتف: 
   www.kpmg.com/saاملوقع: 

Auditor’s Opinion    رأي المحاسب القانوني
Accompanying  financial  statements  have  complied  with  the 
requirements of the applicable provisions of the Investment Funds 
Regulations issued by the Capital Market Authority, and the Fund’s 
Terms and Conditions and the Information Memorandum  in so far 
as  they  affect  the  preparation  of  the  financial  statements  and 
accordingly  nothing  has  been  reported  by  the  auditor  in  their 
report which is in compliance with the SOCPA requirements. 

إن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 
عداد القوائم الصندوق ومذكرة معلوماته فيما يتعلق بإ هيئة السوق املالية، وشروط وأحكام

املالية، ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات 
  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني.

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيا والباسيفيكآلمؤشر أسهم صندوق األهلي   
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مـع 

 الوحداتلحملة  المستقل الحسابات تقرير مراجع
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 مؤشر أسهم اسيا والباسيفيكلصندوق األهلي 
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 قائمة المركز المالي 

 م2018 ديسمبر 31كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 إيضاح 

 ديسمبر 31

 م8201

ديسمبر  31

 م7201

يناير  1

 م2017

     الموجـودات
 260 522 230 8 نقد وما في حكمه

 35,796 51,219 38,392  9 ستثمارات ا

 230 211 191 10 أرصدة مدينة أخرى

 36,286 51,952 38,813  إجمالي الموجودات

     

     لتزاماتاال

 351 437 90 11 أرصدة دائنة أخرى

     

 35,935 51,515 38,723  صافي قيمة حقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات

 28,869 32,054 27,161 12 باآلالف –القائمة عدد الوحدات 

للوحدة الواحدة  –صافي قيمة حقوق الملكية 

 1.2450 1.6072 1.4257  )دوالر أمريكي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة.



 

2 

 

 صندوق األهلي لمؤشر أسهم اسيا والباسيفيك
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

  الشامل قائمة الدخل

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك(ألف دوالر أمريكي 

 

  

ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31

 م2017

    

 836 793  دخل من توزيعات أرباح

الربح  تثمارات بالقيمة العادلة من خاللسامحققة من  أرباح

 1,229 3,914  والخسارة  أ

ستثمارات بالقيمة العادلة من اأرباح غير محققة من  /)خسائر(

  والخسارةأخالل الربح 
(8,914) 8,979 

 11,044 (4,207)  دخلال )الخسارة( / إجمالي

    

    

 (128) (128) 13 أتعاب إدارة

 (18) (27)  حفظ مصروفات

 (16) (18)  مصروفات إدارية

 (7) (9)  مهنيةأتعاب 

 (8) (8)  أتعاب تدقيق شرعي

 -- (6)  ضريبة القيمة المضافة

 (5) (5)  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 (2) (2)  أتعاب هيئة السوق المالية

 (184) (203)  إجمالي المصروفات

    

 10,860 (4,410)  للسنةالدخل  /)الخسارة(

 -- --  للسنةالدخل الشامل اآلخر 

 10,860 (4,410)  للسنةاآلخر  ةالدخل الشامل)الخسارة( /  إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 (18( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 . يتجزأ من هذه القوائم الماليـةجزءاً ال
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم اسيا والباسيفيك
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 العائدة لحملة الوحدات  الملكيةفي حقوق قائمة التغيرات 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك(ألف دوالر أمريكي 

 

 
 

ديسمبر  31

 م2018

ديسمبر  31 

 م7201

     

 35,935  51,515  السنةحقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات في بداية 

     

 10,860  (4,410)  للسنة ةالشامل الدخل / )الخسارة(إجمالي 

     

في حقوق الملكية من معامالت الوحدات خالل  الزيادة / )النقص(

 السنة

 

   

 12,985  15,835  المحصل من وحدات مباعة

 (8,265)  (24,217)  قيمة الوحدات المستردة

     

  (8,382)  4,720 

 51,515  38,723  السنةحقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات في نهاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة.
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 صندوق األهلي لمؤشر أسهم اسيا والباسيفيك
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

  التدفقات النقديةقائمة 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك(ألف دوالر أمريكي 

 

 

ديسمبر  31 إيضاح

 م2018

ديسمبر  31

 م2017

    
    التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية

 10,860 (4,410)   للسنة الدخل /)الخسارة(

    تسوية لـ:

بالقيمة العادلة  مدرجةستثمارات ا)أرباح( غير محققة من /خسائر

 أو الخسارةمن خالل الربح 

 

8,914 (8,979) 

  4,504 1,881 

    

    ت التشغيلية:لتزاماصافي التغيرات في الموجودات واال

 (6,444) 3,913  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة استثمارات

 19 20  أرصدة مدينة أخرى

 86 (347)  أرصدة دائنة أخرى

 (4,458) 8,090  )المستخدم في( األنشطة التشـغيلية         /من  توفرصافي النقد الم

    

    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:

 12,985 15,835  المحصل من وحدات مباعة

 (8,265) (24,217)  قيمة الوحدات المستردة

 4,720 (8,382)  المتوفر من األنشـطة التمويلية/صافي النقد )المستخدم في( 

    

(292)  في النقد وما في حكمه الزيادة/ ي )النقص(صاف  262 

 260 522     السنةالنقـد وما في حكمـه في بداية 

 522 230 8 السنةالنقـد وما في حكمـه في نهاية 

 

 

 

 

 

 

 

  (18)إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة.



 لمؤشر أسهم اسيا والباسيفيكصندوق األهلي 
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكي ألف
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 الصـندوق وأنشطته -1
ستثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة ا)الصندوق( هو صندوق لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك صندوق األهلي 

ك( األهلي التجاري )البن اإلسالمية، تتم إدارته بواسطة شركة األهلي كابيتال )مدير الصندوق(، شركة تابعة للبنك

ستثمار في الصناديق الصادرة من لوائح اال 30وجب نص المادة لصالح حملة وحدات الصندوق. تم تأسيس الصندوق بم

 .يةسوق المالالعن هيئة 

 

الصادر بتاريخ  2005-83-2رقم  يةسوق المالالشركة األهلي المالية تعتبر هي أمين حفظ الصندوق. وفقاً لقرار هيئة 

 :يعمل مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التاليةم( 2005يونيو  28هـ )1426جمادي األول  21

 تغطية متعهدأ( 

 ب( الترتيب

 اإلدارة ج(

 د( تقديم المشورة

 هـ( الحفظ

 

يحتفظ نورثن ترست باستثمارات الصندوق. تم تعيين نورثن ترست كمدير محفظة مستقل من قبل مدير الصندوق. 

 .لوكسمبورغبنك كايسيس خالل السنة، تولى نورثن ترست دور إدارة محفظة الصندوق بدالً من 
 

ـ فرنسا" كمدير من الباطن  مار للصندوق. تتضمن مهام بيت االستثعين مدير الصندوق "بيت االستثمار الدولي أموندي 

الصندوق وفقاً الستراتيجيات االستثمار والضوابط  موجودات في فتح حسابات استثمار منفصلة ومستقلة وإدارة

 الشرعية.

 

يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة في أسواق المال في جنوب شرق آسيا والباسيفيك واليابان متوافقة مع 

لالستثمار. ومن الممكن إيداع األرصدة النقدية غير المستثمرة في أسواق مالية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية 

 الضوابط الشرعية وصناديق مرابحة و/أو استخدامها في عمليات مرابحة.

 

 ةتم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق في األصل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحقاً وافقت عليها هيئ 

 م(.2008ديسمبر  16هـ )في 1429ذي الحجة  18السوق المالية بموجب خطابها المؤرخ في 

 

( 2006ديسمبر  24هـ )الموافق  1427ذي الحجة  3بتاريخ  2006-219-1يخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم 

هـ 1437شعبان  16الصادر في  هيئة السوق الماليةلمجلس إدارة  1/61/2016كما تم تعديله بموجب القرار رقم 

 ( التي قدمت متطلبات تفصيلية لجميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية.2016مايو  23)الموافق 

 
 

 
 

 



 لمؤشر أسهم اسيا والباسيفيكصندوق األهلي 
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكي ألف
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 األساس المحاسبي -2
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  المعايير وتم إعداد هذه القوائم المالية وفقا

المعلومات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واألحكام المعمول بها في نظام صناديق 

 .االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات

 

م وفقاً لمعايير 2017ديسمبر  31قام الصندوق بإعداد وعرض القوائم المالية لجميع السنوات حتى السنة المنتهية في 

في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  )سابقا(المحاسبة المتعارف عليها 

ً للمعايير الدولية  2018ديسمبر  31إن هذه القوائم المالية للسنة المنتهية  هي أول قوائم مالية للصندوق معدة وفقا

 ."ألول مرةة رير الماليا"تطبيق المعايير الدولية للتق 1للتقارير المالية والمعيار الدولي للتقرير المالي 

   

لتدفقات النقدية ي، األداء المالي واعلى المركز المال تقرير الماليللتم تقديم شرحاً، لكيفية تأثير التحول للمعايير الدولية 

 .15للصندوق والمبينة في إيضاح 

 

 أساس القياس -3
تمرارية، سالمحاسبي ومفهوم اإل ستحقاقستخدام مبدأ اإلإتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ب

 تسجيلهاتم رات محتفظ بها للمتاجرة(، والتي ستثماإ: 2017من خالل الربح او الخسارة ) المقاسةستثناء االستثمارات إب

 بالقيمة العادلة. 

  

 المتداولة وغير اللتزاماتال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يتم عرض الموجودات وا

ً لترتيب لتزاماتواالالمتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك، يتم عرض الموجودات   وفقا

 السيولة. 

 
 عملة العرض والنشاط -4

يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبلد التي يعمل فيها الصندوق )"العملة 

 الخاصة بالصندوق.وهي العملة الوظيفية وعملة العرض  األمريكيبالدوالر الوظيفية"(. يتم عرض هذه القوائم المالية 

 
 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق -5

م قام مدير الصندوق بإجراء بعض التعديالت على أحكام وشروط 2018ديسمبر  31الل السنة المنتهية في خ

االستثمار ق يدانالئحة صالصندوق. يتعلق التغيير االساسي في الشروط واألحكام بتحديث المستندات بما يتوافق مع 

 وتعيين نورثرن ترست كمدير محفظة مستقل.المحدثة 

 

م يبلغ فيه مدير الصندوق بالتعديالت الطارئة. وقد 2018مارس  26تم إرسال خطاب إلى هيئة سوق المال بتاريخ 

مارس  26م. دخلت هذه الشروط واألحكام حيز التنفيذ في 2018مارس  26ابلغ كذلك حاملي الوحدات بخطاب بتاريخ 

 م. 2018

 

 

 



 لمؤشر أسهم اسيا والباسيفيكصندوق األهلي 
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكي ألف
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 )تابع( ات في شروط وأحكام الصندوقالتغير -5

م يبلغ فيه مدير الصندوق بتعيين نورثرن ترست 2018اكتوبر  22تم إرسال خطاب إلى هيئة سوق المال بتاريخ 

م. دخلت هذه الشروط واألحكام 2018اكتوبر  22كمدير محفظة مستقل. وقد ابلغ كذلك حاملي الوحدات بخطاب بتاريخ 

 م.2018 ديسمبر 10حيز التنفيذ في 

قام مدير الصندوق بتحديث معلومات مذكرة التفاهم وغير الفقرة المتعلقة بمجلس إدارة شركة االهلي المالية. وتم 

م وتم إبالغ حاملي الوحدات 2018نوفمبر  27االبالغ عن هذه التحديثات في خطاب موجه لهيئة سوق المال بتاريخ 

 م.2018ديسمبر  10التحديثات حيز التنفيذ في  هدخلت هذم.  2018نوفمبر  29كذلك بخطاب بتاريخ 

 

 المحاسبية الهامة واالفتراضاتاألحكام والتقديرات  -6
يتطلب إعداد القوائم المالية من مدير الصندوق إصدار األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات 

واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  لتزاماتالمحاسبية والمبالغ المبلغ عنها للموجودات واال

التقديرات. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم االعتراف بتعديالت التقديرات 

 مستقبلية متأثرة. المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي سنوات

 
 األحكام - أ

 

معلومات حول المجاالت الهامة لألحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً على المبالغ المعترف 

 تحديد العملة الوظيفية. – 4بها في القوائم المالية المبينة في اإليضاح 
  

 قياس القيمة العادلة -ب 
 

بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة  القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل
بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يستند إلى افتراضية أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل 

 االلتزام يتم في:
 
 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
  االلتزاماتللموجودات أو ، في السوق األكثر فائدة غياب السوق الرئيسيفي 

 
ستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر إالقيمة العادلة لألداة بعندما يكون متاًحا، يقيس الصندوق 

ستمر. ملتزام بتكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس السوق نشًطا إذا تمت معامالت األصل أو اإل
 .، ألن هذا السعر معقول تقريبًا لسعر الخروجيقيس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر متوسط

 
إذا لم يكن هناك سعر مقتبس في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم تقنيات تقييم تعمل على زيادة استخدام المدخالت 

القابلة للرقابة. يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير 
يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة. يدرك الصندوق التحويل بين مستويات القيمة العادلة 

 .في نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير
 
 
 
 
 



 لمؤشر أسهم اسيا والباسيفيكصندوق األهلي 
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكي ألف
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 ات المحاسبية الهامة )تابع(األحكام والتقديرات واالفتراض -6
 
 )تابع( قياس القيمة العادلة -ب 
 

 إن مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة هي كما يلي:

 

  التي يمكن للكيان  ماثلةالملتزامات أو اال للموجوداتأسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة  :1المستوى

 الوصول إليها في تاريخ القياس؛

  التي تم إدراجها تحت المستوى األول والتي يمكن مالحظتها : المدخالت بخالف األسعار المدرجة 2المستوى

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. االلتزاماتللموجودات و

  التي ال تستند إلى بيانات سوقية غير ملحوظة. االلتزاماتمدخالت للموجودات و :3المستوى 

 
لخسارة باعتباره ا وأقام الصندوق بتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

خالل السنة، لم يكن هنالك أي تغير في القيمة العادلة الستثمارات القيمة العادلة من خالل الربح أو  .1المستوى 
الدائنة ألرصدة ااألرصدة المدينة األخرى والمالية األخرى مثل النقد ومافي حكمه و بالنسبة لألدواتالخسارة. 

 القيم الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة. ،األخرى

 

 السياسات المحاسبية الهامة -7

اسات بشكل السي إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه. وقد تم تطبيق هذه

 1المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك. عندما تكون السياسات قابلة للتطبيق فقط بعد أو قبل  سنواتثابت على جميع ال

 م، تم تحديد هذه السياسات بشكل خاص.2018يناير 

 

 نقد وما في حكمه 7-1

ا السيولة العالية والتي يمكن تحويلهيشتمل النقد وما في حكمه؛ النقد لدى البنك واالستثمارات قصيرة األجل ذات 

بسهولة إلى مبالغ نقدية محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة. يتضمن النقد وما في حكمه 

 أرصدة بنكية.

 

 مدينة أرصدة 7-2

تجارية المدينة ال رصدةالمدينة التجارية وأوراق الدين المصدرة مبدئياً عند نشأتها. يتم قياس األ رصدةيتم إثبات األ

ً بسعر المعاملة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفع . يتم قياس لةابدون مكون تمويل كبير مبدئيا

لمدينة ا رصدةالمدينة دائًما بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة. يتم قياس األ رصدةمخصص خسارة األ

 ون تمويل كبير مبدئيًا بسعر المعاملة.التجارية بدون مك

 

  أدوات مالية 7-3
 .ماليةال االلتزاماتو المالية موجوداتال على األدوات المالية تشمل

 
 دينةموأرصدة الخسارة،  وأ، استثمارات مقاسة بالقيمة من خالل الربح تتكون الموجودات المالية من نقد وما في حكمه

 أرصدة دائنة أخرى.المالية من  االلتزامات. وتتكون أخرى
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 )تابع( ماليةأدوات  7-3
 

 السياسات المحاسبية بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها )سابقاً( 7-3-1
 

ة المالية متوافقة ما بين معايير الهيئ االلتزاماتإن اإلرشادات المحاسبية فيما يتعلق باإلثبات األولي للموجودات و
 . وهذا كما يلي:9ر الدولي للتقرير المالي ايدية للمحاسبين القانونيين والمعالسعو

 
 أ( االعتراف األولي والقياس

 
المالية عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. يسجل الصندوق  االلتزاماتيتم االعتراف بالموجودات و

 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية والصناديق المشتركة في "يوم التداول".
 

امالت عتم إدراج تكاليف م. المالية بالقيمة العادلة االلتزاماتعند اإلثبات األولي، يقيس الصندوق الموجودات المالية أو 
المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها كمصروف  لتزاماتالموجودات المالية واال
 في قائمة الدخل الشامل.

 
بعد االعتراف األولي، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة ويتم إثبات أي تغير في القيمة 

 .خل الشامل للفترة التي تنشأ فيهاقائمة الدالعادلة في 
 

 ب( التصنيف
 م، قام الصندوق بتصنيف الموجودات المالية على النحو التالي:2017ديسمبر  31بالنسبة للفترات المالية المنتهية في 

 
 محتفظ بها للمتاجرة

لقصير. إعادة الشراء على المدى ا يتم شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة، بشكل أساسي لغرض البيع أو
يتم قياس األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة الحقاً بالقيمة العادلة ويتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغير 

 التي ينشأ فيها. لسنةلة ضمن قائمة الدخل الشامل في افي القيمة العاد
 
 9 الماليللتقرير المعيار الدولي التغيرات في السياسات المحاسبية بموجب  7-3-2

 
في  "األدوات المالية" الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 9 الماليللتقرير اعتمد الصندوق المعيار الدولي 

م، والذي أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية والتعديالت 2018يناير  1م مع تاريخ التحول في 2014يوليو 
 المعترف بها سابقاً في القوائم المالية.على المبالغ 

 
 13)إيضاح  1 المالي للتقرير والمعيار الدولي 9 الماليللتقرير وفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية في المعيار الدولي 

)أ((، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات 
 لحالية.ا للسنةاالفتتاحي  حقوق الملكية العائدة لحملة الوحداتالمالية في تاريخ االنتقال في رصيد  االلتزاماتو
 

 أ( تصنيف الموجودات المالية
 

 عادلة من خالل الربح أو الخسارة.القيمة باليصنف الصندوق موجوداته المالية 
 

 :متطلبات التصنيف ألدوات الملكية أدناه يتم شرح
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 )تابع( أ( تصنيف الموجودات المالية
 

 أدوات حقوق الملكية
وجهة نظر المصدر؛ وهي تلك األدوات التي ال  أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من

 تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، ودليل ذلك وجود حصة متبقية في حقوق ملكية المصدر.
 

يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
 االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من وقياسباستثناء عندما يختار مدير الصندوق، عند اإلثبات األولي، 

يتم إثبات األرباح والخسائر بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل  خالل الدخل الشامل اآلخر. عند اختيار ذلك الوسم،
اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك عند البيع. ال يتم اإلفصاح عن خسائر 

لعادلة. في القيمة ااالنخفاض في القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى 
يتم إثبات توزيعات األرباح عندما تمثل عائد على هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم تحديد حق 

 الصندوق في استالم المدفوعات.

 

 أدوات حقوق الملكية )تابع(

 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة عند  االستثمارات في هذه الفئة على أنهايتم تصنيف 

اإلثبات األولي. قد يتم وسم االستثمار كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من قبل اإلدارة في 
االعتراف بشكل متناقض )يشار إليه أحيانًا باسم "عدم تماثل  بشكل جوهري عدم اتساق اإلثبات أوتقليل أو  إلغاءحالة 

أو االعتراف باألرباح والخسائر على أسس مختلفة. أو  االلتزاماتمحاسبي"( والذي ينشأ من قياس الموجودات أو 
ة، لقيمة العادلالمالية أو كليهما ويتم تقويم أدائها على أساس ا االلتزاماتتتم إدارة مجموعة من الموجودات المالية أو 

ذا األساس داخليًا على ه صندوقووفقاً إلدارة الخاطر او االستراتيجية االستثمار الموثقة، ويتم توفير المعلومات حول ال
 لموظفين اإلدارة العليا. 

 
 ها )سابقاً(يتتم مقارنة التغير في فئة القياس والقيمة الدفترية للموجودات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عل

 م على النحو التالي:2018يناير  1في  9للتقرير المالي  الدولي ياروالمع
 
 9المعيار الدولي للتقرير المالي  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها )سابقاً( 
 القيمة الدفترية فئة القياس القيمة الدفترية فئة القياس 
     

     الموجودات المالية

 ستثماراتا

القيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة 

 51.219 )محتفظ بها للمتاجرة(
القيمة العادلة من خالل 

 51.219 ةو الخسارأالربح 

 
ات ال توجد أي تغيير ال توجد أي تغييرات في الموجودات المالية عدا عن المذكورة في الجدول أعاله.ذلك و باستثناء

 المالية. لتزاماتعلى التصنيف والقياس لال
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ب( التسوية بين أرصدة قائمة المركز المالي وفقا المعايير المحاسبية المتعارف عليها )سابقاً( مقارنة مع المعيار 
 9لتقرير المالي لالدولي 

 
أجرى الصندوق تحليالً مفصالً لنماذج أعماله إلدارة الموجودات المالية وتحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة 

( للحصول على معلومات أكثر تفصيالً فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف أ) 7.3.2اإليضاح به. يرجى الرجوع إلى 
 .9 لتقرير الماليلالجديدة للمعيار الدولي 

 
يقوم الجدول التالي بالتسوية بين القيم الدفترية للموجودات المالية، من تصنيفها السابق وفئة قياسها وفقًا للمعايير 

للمحاسبيين القانونيين إلى فئات القياس الجديدة الخاصة بها عند التحول إلى المعيار  الصادر عن الهيئة السعودية
 المالية. االلتزاماتم. لم تكن هناك تغييرات في تصنيف وقياس 2018يناير  1في  9الدولي للتقرير المالي 

 
المعايير المحاسبية   

المتعارف عليها 
 )سابقاً(

 31القيمة الدفترية 
 إعادة قياس إعادة تصنيف م2017ديسمبر 

المعيار الدولي 
 9للتقرير المالي 
 1القيمة الدفترية 

 م2018يناير 
     استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 -- -- (51.219) 51.219 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

استثمارات مقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو 

 51,219 -- 51,219 -- الخسارة
 

 االستبعاد 7-4

يتم استبعاد األصول المالية، أو جزء منها، عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من 

( ال يقوم 2( يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية، أو )1الموجودات، أو عندما يتم تحويلها وإما )

مزايا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة. عند استبعاد الصندوق بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر و

 .الموجودات المالية، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والمبلغ المستلم في قائمة الدخل الشامل

 

 المالية االلتزامات 7-5

مخصصات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح ه المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه التزاماتيصنف الصندوق 

المالية عندما يتم إلغاء من التزاماته التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء  االلتزاماتأو الخسارة. يستبعد الصندوق االعتراف ب

 صالحيتها.
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 المقاصة 7-6

المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند  االلتزاماتالموجودات ويتم إجراء مقاصة بين مبالغ 
وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس 

 في آن واحد. لتزاماتالصافي أو بيع الموجودات لتسديد اال

 
 دائنة أخرى أرصدةالمستحقات و 7-7

ً الدائنة األخرى مبدئًيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها  رصدةيتم إثبات المصروفات المستحقة واأل كلفة المطفأة بالت الحقا
 .الفعليباستخدام طريقة معدل العمولة 

 
 المخصصات 7-8

 قانوني أو تعاقدي يمكن تقديريتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي 
مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام وتقدير موثوق للمبلغ 

 المدفوع. ال يتم إثبات المخصص لخسارة التشغيل المستقبلية.
 

 للوحدة الواحدة قيمة حقوق الملكية 7-9
رداد الوحدات في كل يوم تعامل )من االثنين إلى الخميس شريطة أن تكون أيام العمل في المملكة الصندوق مفتوح لالشتراك واست

تساب حقوق (. يتم احالجمعةإلى  اإلثنينالعربية السعودية والواليات المتحدة(. يتم تحديد حقوق المساهمين في كل يوم تقييم )من 

وجودات العائدة إلى مالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على الملكية للموجودات لكل وحدة بقسمة حقوق الملكية للم

 عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة.
 
 ئمةوحدات قا 7-10

مالية او حقوق أدوات حقوق الملكية وذلك تبعاً لمضمون الشروط  التزاماتصنف الصندوق االدوات المالية الصادرة ك
 التعاقدية لألدوات. 

 
الصندوق وحدات قابلة لالسترداد قائمة. عند تصفية الصندوق، يمنح حملة الوحدات صافي الموجودات المتبقية. لدى 

ويتم تصنيفها بالتساوي وفقاً للشروط واألحكام. تعطي الوحدات القابلة لالسترداد المستثمرين حق المطالبة بالنقد بقيمة 
 ق في كل تاريخ استرداد وأيًضا في حال تصفية الصندوق.تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندو

 
  :تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية عند استيفاء جميع الشروط التالية

 
  التصفية لحا في دوقلصنموجودات ا صافي نم تناسبية حصةتمنح المالك.  
  التي تتبع جميع فئات األدوات االخرىفي حال كانت الوحدات القابلة لالسترداد في فئة األدوات. 
 أن تشترك جميع األدوات المالية في فئة األدوات التي تتبع جميع فئات األدوات االخرى في صفات متطابقة. 
  بغض النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق والذي يلزمه بإعادة دفع أو استرداد االداة نقداً او عن طريق أصل

 .التزامات تتضمن أي صفة أخرى توجب تصنيفها كمالي آخر، فإن االداة ال
  يستند إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة لألدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبير على األرباح أو الخسائر

والتغير في صافي الموجودات المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المعترف بها وغير 
 .ترف بها للصندوق على مدى عمر األداةالمع

 

اثبات التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى استرداد أو إصدار وحدات قابلة لالسترداد مباشرة إلى حقوق الملكية  يتم

 ويتم تسجيلها كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة االستحواذ.
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 / الزكاة الضرائب 7-11

هذه القوائم في لهذا االلتزام مخصص إدراج أي ال يتم ام على مالكي الوحدات، بالتالي لتزكاة هي الزائب / الضرإن ا
 المالية.

 
 إثبات إيرادات 7-12

يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس اإليرادات 
بصورة موثوق بها، بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء 

 .الضرائب والخصومات
 
يتم إثبات إيرادات الفوائد من الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. يشمل صافي  

الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة وغير 
 ثناء دخل العموالت وإيرادات توزيعات األرباح.المحققة وفروق الصرف األجنبي، باست

 
 م2018يناير  1اعتباًرا من  ،15بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء  15 الماليللتقرير يحدد المعيار الدولي 
إليرادات، والذي يوجد حاليًا في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن ويحل محل التوجيه الحالي للمحاسبة عن ا

لم ينتج عنه أي تغيير في السياسة  15 الماليللتقرير . إن تطبيق المعيار الدولي ةالماليرير اللتقالمعايير الدولية 
 .المحاسبية للصندوق

 
 النقد وما في حكمه -8

 .المحتفظ به في حسابات جارية لدى البنكيتمثل النقد وما في حكمه بشكل رئيسي في النقد 
 

  تاستثمارا -9
 الخسارة/ وأمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح  استثمارات

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 

جرة نها استثمارات محتفظ بها للمتا)مصنفة على أالخسارة  وأمكونات االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 ملخصة فيما يلي:  عملةحسب التحت السياسات المحاسبية المتعارف عليها )سابقا(( 

 
 م2018 ديسمبر 31  

 الدولــــة العملـــــة
من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالية
     

 اليابان ين ياباني

74.29 28,687 28,523 

 استراليا استراليدوالر 
13.75 

 
5,249 

 
5,279 

 

 هونج كونج  دوالر هونج كونج
6.12 

 
2,083 

 
2,348 

 

 سنغافورا دوالر سنغافوري
2.24 

 
1,015 

 
860 

 

 نيوزيلندا دوالر نيوزلندي
1.81 

 
708 

 
693 

 
 689 656 1.79 الواليات المتحدة األمريكية دوالر أمريكي 

     
  100 38,398 38,392 

 



 لمؤشر أسهم اسيا والباسيفيكصندوق األهلي 
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 )تابع( /والخسارةأمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح  استثمارات -9

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة )تابع(

 

 م2017ديسمبر  31  

 الدولــــة العملـــــة
من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالية

     

    38,340    31,380 74.86 اليابان ين ياباني

    8,637    7,029 16.86 أستراليا أستراليدوالر 

 2,575    2,166 5.03 هونج كونج  دوالر هونج كونج

 908 917 1.77 الواليات المتحدة األمريكية دوالر أمريكي

 388 460 0.76 سنغافورة دوالر سنغافوري

 371 359 0.72 نيوزلندا دوالر نيوزلندي 

     

  100 42,311 51,219 

 

 م2017يناير  1  

 الدولــــة العملـــــة
من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالية

     

  26,810   26,960   74.90  اليابان ين ياباني

 6,127 5,892   17.12  ايرلندا ،أستراليا دوالر أسترالي

  1,730  1,743   4.83  هونج كونج  دوالر هونج كونج

  815   955   2.28  سنغافورة سنغافوريدوالر 

  314   316   0.88  نيوزلندا دوالر نيوزلندي 

     

  100 35,866 35,796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمؤشر أسهم اسيا والباسيفيكصندوق األهلي 
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكي ألف
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 )تابع( الخسارة/ وأمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح  استثمارات  -9

 

 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة )تابع(

 

 الخسارة حسب القطاع ملخصة فيما يلي:  وأمكونات االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 م2018 ديسمبر 31 

 القطاع 

من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالية

    
 9,839 9,855 25.63 صناعة

 8,506 8,459 22.16 رعاية صحية
 7,315 7,151 19.05 سلع استهالكية

 2,718 2,788 7.08 مواد
 2,561 2,549 6.67 خدمات استهالكية

 2,124 2,341 5.53 تقنية معلومات
 1,654 1,480 4.31 الخدمات المالية  

 1,556 1,466 4.05  منافع عامة
 1,447 1,592 3.77 تالاخدمات االتص

 672 717 1.75 والغازالزيت 
 100 38,398 38,392 

 

 م 2017ديسمبر  31 

 القطاع 

من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة االستثمار اإلجمالية

    
 18,310 14,386 35.75 سلع استهالكية
 11,875 10,296 23.18 رعاية صحية

 4,441 3,205 8.67 مواد
 4,426 3,887 8.64 صناعة

 2,736 2,132 5.34 تقنية معلومات
 2,486 2,595 4.85 تصاالتخدمات اال

 2,340 1,995 4.57 خدمات ماليةال
 1,638 1,242 3.20 تجزئة

 1,339 1,127 2.61 خدمات عقارية
 865 724 1.69 طاقة

 643 632 1.25 صالتامو
 120 90 0.25 أخرى

    
 100 42,311 51,219 
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 )تابع( الخسارة/ وأمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح  استثمارات -9

 محتفظ بها للمتاجرة )تابع( استثمارات

 

 م2017يناير  1 

 القطاع 

من قيمة  %

 القيمة العادلة التكلفة اإلجمالية االستثمار

    

 7,383 8,303 20.63 رعاية صحية
 6,247 6,030 17.45 ةصناع

 4,897 4,595 13.68 تقنية معلومات
 4,626 4,203 12.92 سلع استهالكية

 4,602 3,800 12.85 مواد
 2,673 3,176 7.47 تصاالتخدمات اال

 2,665 3,074 7.44 مواد استهالكية
 1,439 1,448 4.02 خدمات عقارية

 632 640 1.77  منافع عامة
 632 597 1.77 طاقة

    
 100 35,866 35,796 

 

 مدينة أخرى أرصدة -10

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر 31 

2018 

 ديسمبر  31

2017 

 يناير 1

2017 

 توزيعات أرباح مدينة
69 70 64 

أرصدة مدينة لحملة الوحدات على حساب 

 -- 41 122 االشتراك
 166 100 -- مدينة أخرى أرصدة

 191 211 230 
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 أخرى دائنة أرصدة -11

 
 معامالت الوحدات -12

 تتكون مما يلي: السنةمعامالت الوحدات خالل 
 للسنة المنتهية في 
 للسنة المنتهية في 

 ديسمبر 31
 م2018

 )وحدات باآلالف(

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 31

 م2017
 )وحدات باآلالف(

 32,054  السنةالوحدات في بداية 
 

28,869 

 8,795 9,977 وحدات مباعة
   

 (5,610) (14,870) وحدات مستردة
 3,185 (4,893) السنةخالل  الزيادة في الوحدات/)النقص( صافي 

 32,054 27,161 السنةالوحدات في نهاية 

 
من  (%61.39م: 2017 ديسمبر 31) %53.46م، فإن أكبر خمس حملة وحدات يمثلوا 2018 ديسمبر 31كما في 

 وحدات الصندوق.
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة -13
تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة للسيطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثير هام علة طرف آخر 

 التخاذ قرارات مالية أو تشغيلية.
 

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة
 مدير الصندوق الماليةشركة األهلي 

 زميلة شركة األهلي للتكافل
 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن
 حملة وحدات صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 حملة وحدات صندوق األهلي لألسهم العالمية

 

 

 ديسمبر 31 

2018 

 ديسمبر  31

2017 

 يناير 1

2017 

أرصدة دائنة لحملة الوحدات على حساب 

 االسترداد

69 213 -- 

 144 106 -- أرصدة دائنة الستثمارات مشتراه
 207 118 21 أرصدة دائنة أخرى

 90 437 351 
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 )تابع( عالقةمعامالت وأرصدة أطراف ذات  -13
 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى
يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده 

في السنة من صافي موجودات الصندوق  %0.3مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 عليه في أحكام وشروط الصندوق.اليومي كما هو منصوص 

 
كما يحق لمدير الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقيق وأتعاب 
الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة. يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه المصروفات 

في السنة من صافي موجودات الصندوق في  %0.5ق على نسبة الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندو
أيام التقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها الفعلية باستثناء حضانة 

 الحفظ التي يتحملها مدير الصندوق.
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة
التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية. تم تنفيذ هذه خالل السنة، دخل الصندوق في المعامالت 

المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات الصلة من 
 قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 

 محتفظ بها كما فيقيمة وحدات  مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 م2017 م2018 م2017 م2018  
      

   128 128 أتعاب إدارة شركة األهلي المالية
      
مصروفات  

مدفوعة بالنيابة 
 -- -- 56 75 عن الصندوق

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتحفظ
   639 567 اشتراك للوحدات 
 5,973 1,896 1,769 4,513 استرداد للوحدات

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول المتوازن
   1,124 1,243 اشتراك للوحدات 
 5,969 2,578 1,088 5,754 استرداد للوحدات

      
صندوق األهلي متعدد 

 األصول للنمو
   283 872 اشتراك للوحدات 
 5,833 2,245 1,048 4,261 استرداد للوحدات

      
صندوق األهلي لألسهم 

 العالمية
   31 3,250 اشتراك للوحدات 
 731 3,268 491 528 استرداد للوحدات

      
      

   765 426 اشتراك للوحدات  شركة األهلي تكافـل
 1,371 -- -- 1,810 استرداد للوحدات
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 إدارة المخاطر المالية -14
 

 عوامل المخاطر المالية 14-1
 

متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة 
 .السيولة ومخاطر التشغيل

 
يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو 

 مسؤول في النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق.
 

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 
ستراتيجيات أعماله العامة، وتحمله للمخاطر إيحتوي الصندوق على وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد 

 ادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار.وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلع
 

 مخاطر السوق 14-1-1
 

 أ( مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار 

إن الدوالر األمريكي هو العملة الوظيفية  .المقومة بالعملة األجنبيةصرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية 
 للصندوق.

 
المالية للصندوق بعمالت غير العملة المستخدمة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر قيمة  لتزاماتيتم تحديد الموجودات واال

 .أصول الصندوق بشكل إيجابي أو غير موات بسبب التقلبات في أسعار العمالت
 

يتضمن احتساب تأثير الحركة المحتملة في الدوالر األمريكي مقابل العمالت األساسية للمحفظة التالي إن التحليل 
ات ة للموجودات ذاالستثمارات مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على قائمة العمليات بسبب للقيمة العادل

 الحساسية للعملة:
 

 التغير في أسعار السوق
 ديسمبر 31

 م2018
 ديسمبر 31

 م2017
 يناير 1

 م2017
 2,681 ± 3,834 ± 2,852 ± %10 ± ين ياباني 

 613 ± 864 ± 528 ± %10 ± دوالر أسترالي
 173 ± 258 ± 235 ± %10 ± دوالر هونج كونج
 82 ± 39 ± 86 ± %10 ± دوالر سنغافوري
 31 ± 37 ± 69 ± %10 ± دوالر نيوزيلندي

 

 الفائدةب( مخاطر أسعار 

 

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيمة العادلة لألدوات 

 المالية للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في أسعار عمولة السوق.

 

 .ائدةالف أسعار معرض لمخاطر الي فأن الصندوق غيرجميع موجودات والتزامات الصندوق غير محملة بفائدة وبالت
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -14
 

 عوامل المخاطر المالية )تابع( 14-1
 

 )تابع( مخاطر السوق 14-1-1
 

 ( مخاطر األسعارج
 

لك سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل غير ت تتمثل في مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق
تنشأ مخاطر السعر بشكل أساسي من عدم اليقين  .بالتغيرات في أسعار صرف العمالت وأسعار العموالتالمتعلقة 

بشأن أسعار األدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. يراقب الصندوق عن قرب حركة أسعار استثماراته 
 وق استثمارات في األسهم.في األدوات المالية. وفقاً لتاريخ قائمة المركز المالي، لدى الصند

 
)نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات( بسبب تغير منطقي من االحتمال  حقوق الملكيةإن التأثير على صافي 

ع ، مع بقاء جمياالمستثمر بهاالستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حقوق أن يغير في 
 كما يلي:المتغيرات ثابتة هي 

 
 م2017يناير  1 م2017ديسمبر  31 م2018 ديسمبر 31 
       

 3,580 ± %10± 5,122 ± %10± 3,839 ± %10± حقوق الملكيةاألثر على 
 

 مخاطر االئتمان 14-1-2
هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. 

مدير الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقييم المستمر للكفاءة المالية  يهدف
لبعض األطراف. في تاريخ قائمة المركز المالي، يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القيمة الدفترية للنقد 

رصدة واأل ك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفعدع لدى بنووما في حكمه والذي يتمثل في النقد لدى البنوك المو
 المدينة األخرى.

 
 مخاطر السيولة 14-1-3

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل 

 اً.عند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط تكون غير مالئمة جوهري
 

تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب تنص شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها 
في كل يوم تعامل )من االثنين إلى الخميس شريطة أن تكون أيام العمل في المملكة العربية في الوحدات واستردادها 

لمخاطر السيولة الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه ، ومن ثم، فإنها تتعرض السعودية والواليات المتحدة(
األيام. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند 

 ألجل مننشوئها، إما من خالل االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق أخذ قروض قصيرة ا
 مدير الصندوق.

 
  يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر سيولة كافية للوفاء خالل فترة زمنية قصيرة.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( -14
 

 عوامل المخاطر المالية )تابع( 14-1
 

 مخاطر التشغيل 14-1-4
المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة 

بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق 
تلك الناشئة عن المتطلبات  ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت والسوق المخاطر مثل

 .القانونية والتنظيمية
 

يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار 
 .التي لحقت بسمعته في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي الوحدات

 
 

. يتم دعم رقسم إدارة المخاطإن المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية تقع على عاتق 
والذي يشمل الضوابط والعمليات لدى مقدمي  ،هذه المسئولية عن طريق تطوير المعيار العام إلدارة المخاطر التشغيلية

 :في المجاالت التالية ،دمةالخدمة وإنشاء مستويات الخدمة مع مقدمي الخ
 توثيق الضوابط واإلجراءات -
 متطلبات ل -
 الفصل المالئم بين الواجبات بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات ؛ -
 التوفيق ورصد المعامالت ؛ و -
 ،التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها -
 المحددة ؛كفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر  -
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى ؛ -
 تطوير خطط الطوارئ ؛ -
 التدريب والتطوير المهني ؛ -
 المعايير األخالقية ومعايير األعمال ؛ و -
 .تخفيف المخاطر -
 

 للمرة األولى ةالماليرير اللتقتبني المعايير الدولية  -15

ً للمع فإن، 2كما هو موضح في ايضاح   ةليالما للتقاريرالدولية ير ايهذه أول قوائم مالية للصندوق يتم إعدادها وفقا
 .في المملكة العربية السعودية ةالمعتمد

 
في إعداد هذه القوائم المالية. عند إعداد هذه القوائم المالية، تم  7تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح 
م، وهو )تاريخ تحويل الصندوق إلى المعايير الدولية 2017يناير  1إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للصندوق في 

 (.ةالمالي للتقارير
 

الغ ، وبموجب هذه المعايير، قام الصندوق بتعديل المبةالمالي للتقاريرائم المالية وفقًا للمعايير الدولية عند إعدادها للقو
المدرجة سابقًا في القوائم المالية المعدة وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تتناول اإليضاحات التالية 

على  ةالمالي يرللتقاريئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية شرًحا لمدى تأثير التحول من معايير اله
 المركز المالي للشركة وأدائها المالي.
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 )تابع( للمرة األولى ةرير المالياتبني المعايير الدولية للتق -15

 

 المطبقة  اإلعفاءاتأ( 

 لمنشآتلالدولية للمرة األولى" يتيح بعض اإلعفاءات  ةالمالي التقارير"تبني معايير  1 المالي للتقريرإن المعيار الدولي 

رير التقلللمرة األولى من التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية  التي تبنت المعيار الدولي

معيار وال 9لي التقرير المابالنسبة لمعلومات الفترة السابقة، اختار الصندوق اإلعفاء من تطبيق المعيار الدولي  ية.المال

بأثر رجعي؛ لذلك، تم تقديم المعلومات المقارنة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها  15الدولية للتقرير المالي 

 .1)سابقاً( وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

بتاريخ  م2014اسبة الدولية في يوليو كما أصدره مجلس معايير المح 9المالي  للتقريرطبق الصندوق المعيار الدولي 

 .م، والذي نتج عنه تسويات للمبالغ المعترف بها سابقا في القوائم المالية2018يناير  1انتقال في 

 

ً لألحكام االنتقالية  ، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام 9 لتقرير الماليل الدولي للمعياركما هو مسموح وفقا

لرصيد المالية في تاريخ التحول في ا لتزاماتالمقارنة. تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات المالية واال

 الحالية. وبناًء على ذلك، فإن البيانات لسنةم( ل2018يناير  1)حقوق الملكية العائدة لحملة الوحدات االفتتاحي ل

المقارنة تعكس المتطلبات وفقاً للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وبالتالي فهي غير قابلة  سنواتالمعروضة في 

م. 2018 ديسمبر 31في . للسنة المنتهية 9المالي  للتقرير للمقارنة مع البيانات المقدمة بموجب متطلبات المعيار الدولي

أيضا  7 التقرير الماليفإن التعديالت الناتجة عن اإلفصاح عن المعيار الدولي وبناًء على ذلك، بالنسبة اإليضاحات، 

 .الحالية السنةتم تطبيقها فقط على 

 

 لتقرير الماليلعلى أساس الواقع والظروف التي أنشأت كما في تاريخ التحول للمعيار الدولي  اتم فعله ةالتاليقييمات الت

9: 

 موجودات مالية ؛البموجبه االحتفاظ بتحديد نموذج العمل الذي يتم  •

 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. موجوداتتعيين وإلغاء التعينات السابقة لبعض ال• 

 

 تقديرات

 للمعاييرم تتوافق مع التقديرات في نفس التواريخ وفقاً 2017ديسمبر  31م و2017يناير  1إن التقديرات كما في 

 المحاسبية المتعارف عليها )سابقاً(

 

 للتقارير المالية آثار التحول إلى المعايير الدولية 

المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين  المحاسبيةمعايير الإن التحول من 

ثر جوهري على قائمة المركز المالي للصندوق، وقائمة أليس له أي  ةالماليرير اللتقالقانونيين إلى المعايير الدولية 

  الوحدات والتدفقات النقدية. لحملةالدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية العائدة 
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 المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها  -16

م مع إمكانية 2019يناير  1فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات ابتدأً بعد 

 التطبيق الحقا أو المبكر ومع ذلك لم يقوم الصندوق بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم المالية. 

 

 االيجارعقود  16المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 م(2017 –م 2015)دورة لمالیة اير رلیة للتقاولدالسنوية للمعايیر التحسينات ا -

يوضح -لدخل اضريبة ت معالجال لتأكد حوم احالة عد 23لمالي الیة للتقرير ولدالمعايیر ات الجنة تفسیرتفسير  -

 بعد.المحاسبة عن معالجات ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها من قبل السلطات الضريبية 

 (.9خصائص المدفوعات مقدماً مع التعويض السالب )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 (.28الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 (.19دولي تعديالت الخطط أو االختصار أو التسوية )تعديالت على معيار المحاسبة ال -

 .عقود التأمين– 17المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 
 آخر يوم للتقييم -17

 . (م2017ديسمبر  29م: 2017) م2018ديسمبر  31 آخر يوم لتقييم الصندوق هو
 

 اعتماد القوائم المالية  -18
 م. 2019 مارس 14هـ الموافق 1440 رجب 7تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مدير الصندوق بتاريخ 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

As at 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

  31 December 

2018 

31December 

2017 

1 January 

2017 
 Notes    

ASSETS     

     

Cash and cash equivalents 8 230 522 260 

     

Investments  9 38,392 51,219 35,796 

     

Other receivables  10 191 211 230 

 

Total assets 

  

38,813 

 

51,952 

 

36,286 

     

LIABILITY     

     

Other payables 11 90 437 351 

     

Equity attributable to Unitholders  38,723 51,515 35,935 

     

Units in issue in thousands (number) 12 27,161 32,054 28,869 

     

Equity per unit (USD)  1.4257 1.6072 1.2450 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 18 form integral part 

of these financial statements 
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

 
Note 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

    
Dividend income   793 836 
    
Realised gain on sale of FVTPL investments  3,914 1,229 
    
Unrealised (loss) / gain on FVTPL investments   (8,914) 8,979 

    
Total (loss) / income  (4,207) 11,044 

    
Management fees 13 (128) (128) 
    
Custody fees  (27) (18) 
    
Administrative expenses  (18) (16) 
    
Shariah audit fees  (8) (8) 
    
Professional fees  (9) (7) 
    
Value added tax  (6) -- 
    
Fund Board remuneration  (5) (5) 
    
CMA fees  (2) (2) 

    
Total operating expenses  (203) (184) 

    
(Loss) / profit for the year   (4,410) 10,860 

    
Other comprehensive income for the year  -- -- 
    

Total comprehensive (loss) / income for the year   (4,410) 10,860 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 18 form integral part 

of these  financial statement
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31 December  

2018 

 31 December  
2017 

        

Equity attributable to Unitholders at the beginning of 

the year   

 

51,515 

  

35,935 

     

Total comprehensive (loss) / income for the year  (4,410)  10,860 

      

(Decrease) / increase in equity from unit transactions during 

the year  

 

 

  

      

Proceeds from units sold    15,835  12,985 

      

Value of units redeemed     (24,217)  (8,265) 

      

     (8,382)  4,720 

      

Equity attributable to Unitholders at the end of the year    38,723  51,515 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 18 form integral part 

of these  financial statements
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Note 

31 December 

2018 

      31 December 

2017 

Cash flow from operating activities 

(Loss) / profit for the year  (4,410) 10,860 

Adjustment for:    

Unrealised loss / (gain) on FVTPL investments  8,914 (8,979) 

  
4,504 1,881 

    

Changes in operating assets and liabilities:    

FVTPL Investments   3,913 (6,444) 

Other receivables  20 19 

Other payables  (347) 86 

    

Net cash generated from / (used in) operating 

activities 

 

8,090 (4,458) 

    

Cash flow from financing activities    

Proceeds from issuance of units  15,835 12,985 

Payments on redemptions of the units  (24,217) (8,265) 

    

Net cash (used in) / provided by financing activities  (8,382) 4,720 

    

(Decrease) / increase in cash and cash equivalents  (292) 262 

    

Cash and cash equivalents at the beginning of the year  522 260 

    

Cash and cash equivalents at the end of the year 8 230 522 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

The accompanying notes 1 to 18 form integral part 

of these financial statements
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1. THE FUND AND ITS ACTIVITIES 

 

AlAhli Asia Pacific Index Fund (the “Fund”) is a Shariah compliant, open-ended investment fund, 

managed by NCB Capital Company (the “Fund Manager”), a subsidiary of The National Commercial 

Bank (the "Bank"), for the benefit of the Fund's Unitholders. The Fund is established under article 30 of 

the Investment Fund Regulations (the Regulations) issued by the Capital Market Authority (CMA). 

 

As defined in Capital Market Authority's (CMA) Regulation No. 2-83-2005 dated 21 Jumada Awal 1426H 

(28 June 2005) the Fund Manager conducts following securities’ activities: 

 

a) Dealing; 

b) Arranging; 

c) Managing; 

d) Advising; 

e) Custody; 

 

The Fund’s investments are held by Northern Trust a custodian appointed by the Fund Manager. During 

the year, Northern Trust took over the role of the custodian of the Fund from CACEIS Bank Luxembourg. 

 

The Fund Manager has appointed an international investment house, Amundi - France, as sub-manager to 

the Fund. Their duties include opening separate independent investment accounts and managing the Fund’s 

assets in line with the investment strategies and Shariah guidelines. 

 

The Fund invests in securities of companies listed on major South East Asian, Pacific and Japanese stock 

exchanges, complying with Shariah Principles for investment. Uninvested cash balances may be held in 

Shariah compliant money market and Murabaha funds and/or be placed in Murabaha transactions. 

 

The terms and conditions of the Fund were originally approved by the Saudi Arabian Monetary Authority 

(SAMA) and subsequently endorsed by CMA through its letter dated 18 Dhul Hijja 1429H (corresponding 

to 16 December 2008).  

 

The Fund is governed by the Regulations issued by the CMA pursuant to resolution number 1-219-2006 

dated 3 Dhul Hijja 1427H (corresponding to 24 December 2006) as amended by the Resolution No 

1/61/2016 of Board of the CMA dated 16 Sha’ban 1437H (corresponding to 23 May 2016), which 

provided detailed requirements for all funds within the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

2. BASIS OF ACCOUNTING 

 

These financial statements of the Fund have been prepared in accordance with International Financial 

Reporting Standards as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and 

pronouncements issued by Saudi Organization for Certified Public Accountants (“SOCPA”), and comply 

with the applicable provisions of the Investment Funds Regulations issued by Capital Market Authority, 

the Fund’s terms and conditions and the Information Memorandum. 
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2. BASIS OF ACCOUNTING (continued) 

 

For all years up to and including the year ended 31 December 2017, the Fund prepared its financial 

statements in accordance with generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi Arabia 

promulgated by Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA) (“previous GAAP”). The 

financial statements for the year ended 31 December 2018 are the first financial statements of the Fund 

prepared in accordance with IFRS and IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting 

Standards has been applied.  

 

An explanation of how the transition to IFRSs has affected the reported financial position, financial 

performance and cash flows of the Fund is provided in note 15. 

 

3. BASIS OF MEASUREMENT 

 

The financial statements have been prepared on a historical cost convention using accrual basis of 

accounting and going concern concept except for investments measured at fair value through profit or 

loss (“FVTPL”) (2017: investments held for trading) which are recorded at fair value. 

 
The Fund does not have a clearly identifiable operating cycle and therefore does not present current and 

non-current assets and liabilities separately in the statement of financial position. Instead, assets and 

liabilities are presented in order of their liquidity.  

 

4. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY  

 

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic 

environment in which the Fund operates (the “functional currency”). These financial statements are 

presented in United States Dollar (“USD”) which is the Fund’s functional and presentation currency. 

 

5. CHANGES IN FUND’S TERMS AND CONDITIONS 

 

During the year ended 31 December 2018, the Fund Manager has made certain revisions to the terms and 

conditions of the Fund. The main changes in the terms and conditions relate to updating of Fund 

documentation in compliance with the updated Investment Funds Regulations and appointment of 

Northern Trust as an independent custodian.  

 

The update of fund document was notified to CMA through a letter dated 26 March 2018 and was notified 

by the Fund manager to the unitholders through a letter dated 26 March 2018. The revised term and 

conditions became effective from 26 March 2018. 

 

The appointment of Northern Trust as an independent custodian was notified to CMA through a letter 

dated 22 October 2018 and was notified by the Fund manager to the unitholders through a letter dated 22 

October 2018. The revised terms and conditions became effective from 10 December 2018. 

 

The Fund Manager also updated the Information Memorandum and changed the paragraph relating to the 

board of directors of NCB Capital Company, which was notified to CMA through a letter dated 27 
November 2018 and was notified by the Fund manager to the unitholders through a letter dated 29 

November 2018. The revision became effective from 10 December 2018. 
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6. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS  

 

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and 

assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, 

liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying 

assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the 

year in which the estimates are revised and in any future years affected. 

 

a) Judgments  

 

Information about judgment made in applying accounting policies that have most significant effects on 

the amounts recognized in the financial statements is included in the note 4 – determination of functional 

currency.  

 

b) Fair value estimation   
 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based 

on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:  

 

 In the principal market for the asset or liability, or 

 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability 

 

When available, the Fund measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active 

market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take 

place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an on-going basis. The 

Fund measures instruments quoted in an active market at a market price, because this price reasonable 

approximation of the exit price.  

 

If there is no quoted price in an active market, then the Fund uses valuation techniques that maximise the 

use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation 

technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a 

transaction.  The Fund recognizes transfer between levels of fair value at the end of the reporting year 

during which the change has occurred. 

 

The fair value hierarchy has the following levels: 

 

 Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that 

the entity can access at the measurement date; 

 Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 

asset or liability, either directly or indirectly; and 

 Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 

 

The Fund has classified the fair value hierarchy of FVTPL investments as Level 1. During the year there 

has been no transfer in fair value hierarchy for FVTPL investments. Other financial instruments such as 
cash and cash equivalents, other receivables and other payables, the carrying values are a reasonable 

amounts approximation of the fair value. 

  



ALAHLI ASIA PACIFIC INDEX FUND  

(Managed by NCB Capital Company) 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

10 

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out 

below. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated. 

Where policies are applicable only after or before 1 January 2018, those policies have been particularly 

specified. 

 

7.1 Cash and cash equivalents  

 

Cash equivalents include cash at bank and short-term, highly liquid investments that are readily 

convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. 

Cash and cash equivalents include bank balances. 

 

7.2 Receivables   

 

Receivables are initially recognised when they are originated. Receivables without a significant financing 

component is initially measured at the transaction price and subsequently at their amortised cost using 

effective commission rate method. Loss allowance for receivables is always measured at an amount equal 

to lifetime expected credit losses. Receivables without a significant financing component is initially 

measured at the transaction price. 

 

7.3 Financial Instrument  

 

Financial instrument comprise financial assets and financial liabilities. 

Financial assets consist of cash and cash equivalents, investments measured at fair value through profit 

or loss, and other receivable. Financial liabilities consists of other payables. 

 

7.3.1 Policy under previous GAAP 

 

The accounting guidance in respect of the initial recognition of financial assets and liabilities is consistent 

between previous GAAP and IFRS 9. This is as follows: 

 

a) Initial recognition and measurement    

 

Financial assets and financial liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual 

provisions of the instrument. The Fund records investments in equity instruments and mutual funds on a 

‘trade day’ basis.  

 

At initial recognition, the Fund measures a financial asset or financial liability at its fair value. Transaction 

costs of financial assets and financial liabilities carried at fair value through profit or loss are expensed in 

the statement of comprehensive income. 

 

After initial recognition, investments are measured at fair value and any change in the fair value is 

recognized in the statement of comprehensive income for the year in which it arises. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued) 

 

7.3.1 Policy under previous GAAP (continued) 

 

b) Classification     

 

For financial years ended 31 December 2017, the Fund classified financial assets as follows: 

 

Held for trading 
Investments classified as held for trading, are acquired principally for the purpose of selling or 

repurchasing in the short term. Securities which are held for trading are subsequently measured at fair 

value and any gain or loss arising from a change in fair value is included in the statement of 

comprehensive income in the year in which it arises.  

 

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 

 

The Fund has adopted IFRS 9 ‘Financial Instruments’ as issued by the International Accounting 

Standards Board (IASB) in July 2014 with a date of transition of 1 January 2018, which resulted in 

changes in accounting policies and adjustments to the amounts previously recognised in the  financial 

statements. 

 

As permitted by the transitional provisions of IFRS 9 and IFRS 1 (Note 13 (a)), the Fund elected not to 

restate comparative figures. Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and liabilities at 

the date of transition were recognised in the opening equity attributable to unitholders of the current year. 

 

a) Classification of financial assets 

 
The Fund classifies its financial assets as Fair value through profit or loss (FVTPL) 

 

The classification requirements for equity instruments are described below: 

 
Equity instruments 

 

Equity instruments are instruments that meet the definition of equity from the issuer’s perspective; that 

is, instruments that do not contain a contractual obligation to pay and that evidence a residual interest in 

the issuer’s equity.  

 

The Fund subsequently measures all equity investments at fair value through profit or loss, except where 

the Fund Manager has elected, at initial recognition, to irrevocably designate an equity investment at fair 

value through other comprehensive income. When this election is used, fair value gains and losses are 

recognised in OCI and are not subsequently reclassified to the statement of comprehensive income, 

including on disposal. Impairment losses (and reversal of impairment losses) are not reported separately 

from other changes in fair value. Dividends, when representing a return on such investments, continue to 

be recognised in the statement of comprehensive income when the Fund’s right to receive payments is 

established. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued) 

 

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 

 

a) Classification of financial assets (continued)  

 

Investments carried at fair value through profit and loss (FVTPL) 

 

Investments in this category are classified as FVTPL on initial recognition. An investment may be 

designated as FVTPL by the Fund Manager if it eliminates or significantly reduces a measurement or 

recognition inconsistency (sometimes referred to as “an accounting mismatch”) that would otherwise 

arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on different bases; or a group 

of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value 

basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about 

the group is provided internally on that basis to the Fund’s key management personnel. 

 
The changes in measurement category and the carrying amount of financial assets in accordance with 

previous accounting policies under previous GAAP and IFRS 9 as at 1 January 2018 are compared as 

follows: 

 

 Previous GAAP IFRS 9 

 

Measurement 

category 

Carrying 

amount 

Measuremen

t category 

Carrying 

amount 
Financial assets     

     

Investments FVTPL (Held for trading) 51,219 FVTPL  51,219 

 

Other than, the financial assets mentioned in the above table, there was no change in the financial assets. 

There were no changes to the classification and measurement of financial liabilities. 

  



ALAHLI ASIA PACIFIC INDEX FUND  

(Managed by NCB Capital Company) 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

For the year ended 31 December 2018  

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

13 

7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued) 

 

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 

 

b) Reconciliation of statement of financial position balances from previous GAAP to IFRS 9 

 
The Fund performed a detailed analysis of its business models for managing financial assets and analysis 

of their cash flow characteristics. Please refer to Note 7.3.2 (a) for more detailed information regarding 

the new classification requirements of IFRS 9.  
 

The following table reconciles the carrying amounts of financial assets, from their previous classification 

and measurement category in accordance with previous GAAP to their new measurement categories upon 

transition to IFRS 9 on 1 January 2018. There were no changes to the classification and measurement of 

financial liabilities. 

 

 

Previous 
GAAP  

carrying 
amount 31 
December 

2017 Reclassifications Remeasurements 

IFRS 9  
carrying 
amount  

1 January  
2018 

     
Held for trading investments     
     
Held for trading investments (HFT) 51,219 (51,219) -- -- 
     
Investments measured at FVTPL -- 51,219 -- 51,219 

 

7.4 Derecognition 

 

Financial assets, or a portion thereof, are derecognised when the contractual rights to receive the cash 

flows from the assets have expired, or when they have been transferred and either (i) the Fund transfers 

substantially all the risks and rewards of ownership, or (ii) the Fund neither transfers nor retains 

substantially all the risks and rewards of ownership and the Fund has not retained control. On 

derecognition of a financial assets the difference between the carrying amount of the asset and the 

consideration received is recognized in the statement of comprehensive income. 

 

7.5 Financial liabilities  

 

The Fund classifies its financial liabilities at amortised cost unless it has designated liabilities at FVTPL. 

The Fund derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, 

or expire. 

 
7.6 Offsetting  

 

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of 

financial position when, and only when, the Fund currently has a legally enforceable right to set off the 

amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liability 

simultaneously. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.7 Accrued expenses and other payables  

 

Accrued expenses and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at 

amortised cost using the effective commission rate method.  

 

7.8 Provisions 

 

A provision is recognised when the Fund has a present legal or constructive obligation as a result of past 

events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle 

the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Provision is not recognised for future 

operating loss. 

 

7.9 Equity value per unit 

 

The Fund is open for subscriptions / redemptions of units on every Saudi and US Business day (Monday 

to Thursday). The equity of the Fund is determined on each Valuation day (Monday to Friday). The equity 

value per unit is calculated by dividing the equity attributable to unitholders included in the statement of 

financial position by the number of units outstanding at the year end. 

 

7.10 Units in issue  

 

The Fund classified financial instruments issued as financial liabilities or equity instruments in 

accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. 

 

Redeemable units are classified as equity as it meets all of the following conditions: 

 

 it entitles the holder to a pro rata share of the Fund’s net assets in the event of the Fund’s liquidation; 

 it is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments; 

 all financial instruments in the class of instruments that is subordinate to all other classes of 

instruments have identical features; 

 apart from the contractual obligation for the Fund to repurchase or redeem the instrument for cash or 

another financial asset, the instrument does not include any other features that would require 

classification as a liability; and  

 the total expected cash flows attributable to the instrument over its life are based substantially on the 

profit or loss, the change in recognized net assets or the change in the fair value of the recognized 

and unrecognized net assets of the Fund over the life of the instrument.  

 

Incremental costs directly attributable to the issue or redemption of redeemable units are recognized 

directly in equity as a deduction from the proceeds or part of the acquisition cost. 

 

7.11 Taxation / zakat 

 
Taxation/zakat is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made 

in these financial statements. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 
7.12 Income recognition  

 

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Fund 

and the revenue can be reliably measured, regardless of when payment is being made. Revenue is 

measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, taxes and rebates.  

 

Realized gains and losses on investments sold are determined on an average cost basis. Dividend income 

is recognized in the statement of comprehensive income on the date on which the right to receive the 

dividend is established. Increases or decreases in the difference between the cost and market value of the 

Fund’s portfolio of investments are recognized as change in fair value of investments in the statement of 

comprehensive income. 

 

Under IFRS 15, w.e.f. 1 January 2018 

IFRS 15 outlines a single comprehensive model of accounting for revenue arising from contracts with 

customers and supersedes current revenue guidance, which is found currently across several Standards 

and Interpretations within IFRSs. The implementation of IFRS 15 has not resulted in any change in 

accounting policy for the Fund. 

 

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 
Cash and cash equivalents primarily represent cash held in current accounts with banks. 

 

9. INVESTMENTS 

 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  

HELD FOR TRADING INVESTMENTS 

 

The composition of investments measured at fair value through profit or loss (classified as held for trading 

under previous GAAP) by currency is summarized below: 

   
  31 December 2018   
 
Currency 

 
Country 

% of Total  
Value 

 
Cost 

 
Fair Value 

 

      

Japanese Yen Japan 74.29 28,687 28,523  

Australia Dollar Australia 13.75 5,249 5,279  

Hong Kong Dollar Hong Kong  6.12 2,083 2,348  

Singapore Dollar  Singapore 2.24 1,015 860  

New Zealand Dollar New Zealand 1.81 708 693  

United States Dollar United States of America  1.79 656 689  

  ──────── ──────── ────────  
  100 38,398 38,392  

  ════════ ════════ ════════  
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9. INVESTMENTS (continued) 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS / 

HELD FOR TRADING INVESTMENTS (continued) 

 
  31 December 2017   
 
Currency 

 
Country 

% of Total  
Value 

 
Cost 

 
Fair Value 

 

      

Japanese yen Japan  74.86  31,380    38,340     

Australia Dollar Australia  16.86  7,029    8,637     

Hong Kong Dollar Hong Kong   5.03  2,166    2,575     

United States Dollar United States of America  1.77  917    908     

Singapore Dollar  Singapore  0.76  460    388     

New Zealand dollars New Zealand  0.72  359    371     

  ──────── ──────── ────────  
  100 42,311 51,219  

  ════════ ════════ ════════  

 
  1 January 2017  
 
Currency 

 
Country 

% of Total  
Value 

 
Cost 

 

 
Fair Value 

 

 

Japanese Yen Japan  74.90   26,960   26,810   
Australian Dollar Australia, Ireland  17.12   5,892 6,127  
Hong Kong Dollar Hong Kong  4.83   1,743  1,730   
Singapore Dollar Singapore  2.28   955   815   
New Zealand Dollar New Zealand  0.88   316   314   
  ──────── ──────── ────────  
  100 35,866 35,796  

  ════════ ════════ ════════  
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9. INVESTMENTS (continued) 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS / 

HELD FOR TRADING INVESTMENTS (continued) 

 

The composition of investments measured at fair value through profit or loss (classified as held for trading 

under previous GAAP) by industry sector is summarized below: 

 
  31 December 2018  
 
Industry Sector 
 

% of Total  
Value 

 
Cost 

 
Fair Value 

 

Industrials 25.63 9,855 9,839  

Health Care 22.16 8,459 8,506  

Consumer Goods 19.05 7,151 7,315  

Materials 7.08 2,788 2,718  

Consumer Services 6.67 2,549 2,561  

Information Technology 5.53 2,341 2,124  

Financial Services 4.31 1,480 1,654  

Utilities 4.05 1,466 1,556  

Telecommunication Services 3.77 1,592 1,447  

Oil &Gas  1.75 717 672  

  ──────── ──────── ────────  

  100 38,398 38,392  
  ════════ ════════ ════════  

 
  31 December 2017  
 
Industry Sector 
 

% of Total  
Value 

 
Cost 

 
Fair Value 

 

Consumer Goods 35.75 14,386 18,310  

Health Care 23.18 10,296 11,875  

Materials 8.67 3,205 4,441  

Industrials 8.64 3,887 4,426  

Information Technology 5.34 2,132 2,736  

Telecommunication Services 4.85 2,595 2,486  

Financial services 4.57 1,995 2,340  

Retail 3.20 1,242 1,638  

Real Estate 2.61 1,127 1,339  

Energy 1.69 724 865  

Transportation 1.25 632 643  

Others 0.25 90 120  

  ──────── ──────── ────────  

  100 42,311 51,219  
  ════════ ════════ ════════  
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9. INVESTMENTS (continued) 

 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  

HELD FOR TRADING INVESTMENTS (continued) 

 
  1 January 2017  
 
Industry Sector 
 

% of Total  
Value 

 
Cost 

 

 
Fair Value 

 

 

Health Care  20.63   8,303   7,383   
Industrials  17.45   6,030   6,247   
Information Technology  13.68   4,595   4,897   
Consumer Goods  12.92   4,203   4,626   
Materials  12.85   3,800   4,602   
Telecommunication Services  7.47   3,176   2,673   
Consumer Staples  7.44   3,074   2,665   
Real Estate  4.02   1,448   1,439   
Utilities  1.77   640   632   
Energy  1.77   597   632   
  ──────── ──────── ────────  

  100 35,866 35,796  
  ════════ ════════ ════════  

 

10. OTHER RECEIVABLES 

 

31 December 

2018 

31 December 

2017 

1 January  

2017 

    

Dividends receivable 69 70 64 

Receivable to Unitholders on account of 

subscriptions 122 41 -- 

Other receivables -- 100 166 

 
191 211 230 

 

11. OTHER PAYABLES 

 

31 December 

2018 

31 December 

2017 

1 January  

2017 

    

Payable to Unitholders on account of 

redemptions 69 213 

 

-- 

Payable for investments purchased -- 106 144 

Other payables 21 118 207 

 
90 437 351 
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12. UNITS TRANSACTIONS 

 

Transactions in units during the year are summarized as follows: 

 

 

 

For the year 
ended 31 

December  
2018 

Units’ 000 

 For the year 
ended 31 

December  
2017 

Units’ 000 
Units at the beginning of the year 32,054  28,869 

    

Units sold  9,977  8,795 

    

Units redeemed (14,870)  (5,610) 

    

Net (decrease) / increase in units during the year (4,893)  3,185 

 ───────  ─────── 

Units at the end of the year  27,161  32,054 

 ═══════  ═══════ 

 

As at 31 December 2018, top five Unitholders represented of 53.46 % (31 December 2017: 61.39 %) of 

the Fund’s units. 

 

13. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

 

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise 

significant influence over the other party in making financial or operational decisions. 

 

Name of entity Relationship 

  

NCB Capital Company Fund Manager  

AlAhli Takaful Company Affiliate 

AlAhli Multi Asset Conservative Fund Unitholder 

AlAhli Multi Asset Moderate Fund Unitholder 

AlAhli Multi Asset Growth Fund Unitholder 

AlAhli Global Equity Fund Unitholder 

 

Management fee and other expenses  

 

The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily 

a management fee, as determined by the Fund Manager, which should not be more than the maximum 

annual rate of 0.3% p.a. of the Fund's daily equity as set out in the Fund’s terms and conditions.  

 

The Fund Manager is also entitled to recover expenses incurred on behalf of the Fund relating to audit, 

custody, advisory, data processing and other similar charges. The maximum amount of such expenses 
that can be recovered from the Fund by the Fund Manager is restricted to 0.5% per annum of the Fund's 

equity at the respective valuation days. These expenses have been recovered by the Fund Manager on an 
actual basis. 
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13. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued) 

 

Transactions with related parties 

 

During the year, the Fund entered into the following transactions with related parties in the ordinary 

course of business. These transactions were carried out on the basis of approved terms and conditions of 

the Fund. All related party transactions are approved by the Fund Board. 

 

  Amount of transactions Value of units held 

Related party 

Nature of 

transaction 2018 2017 

31 December 

2018 

31 December 

2017 

      

NCBC Management fee  128 128   

      

 Expenses paid on 

behalf of the fund 75 56 -- -- 

      

AlAhli Multi 

Asset 

Conservative 

Fund 

Subscription of units  567 639   

     

Redemption of units 4,513 1,769 1,896 5,973 

      

AlAhli Multi 

Asset Moderate 

Fund 

Subscription of units  1,243 1,124   

     

Redemption of units 5,754 1,088 2,578 5,969 

 

      

AlAhli Multi 

Asset Growth 

Fund 

Subscription of units  872 283   

     

Redemption of units 4,261 1,048 2,245 5,833 

      

AlAhli Global 

Equity Fund 

Subscription of units  3,250 31   

     

Redemption of units 528 491 3,268 731 

      

AlAhli Takaful 

Company 

Subscription of units  426 765   

     

Redemption of units 1,810 -- -- 1,371 
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14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

 

14.1  Financial risk factors  

 

The Fund’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk and 

operational risk.  

 

The Fund Manager is responsible for identifying and controlling risks. The Fund Board supervises the 

Fund Manager and is ultimately responsible for the overall management of the Fund.  

 

Monitoring and controlling risks is primarily set up to be performed based on the limits established by 

the Fund Board. The Fund has its Terms and Conditions document that set out its overall business 

strategies, its tolerance of risks and its general risk management philosophy and is obliged to take actions 

to rebalance the portfolio in line with the investment guidelines.  

 

14.1.1  Market risk  

 

a) Foreign exchange risk  
 

Foreign exchange risk is the risk that the value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate 

due to changes in foreign exchange rates and arises from financial instruments denominated in foreign 

currency. The Fund views the United States Dollar as its functional currency. 

 

The Fund's financial assets and liabilities are denominated in currencies other than its functional currency. 

Accordingly, the value of the Fund's assets may be affected favorably or unfavorably by fluctuations in 

currency rates.  

 

The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the U.S. Dollar against the 

underlying currencies of the investment portfolio with all other variables held constant, on the statement 

of comprehensive income due to the fair value of currency sensitive assets. 

 

 

Change in  
market rates 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

1 January  
2017 

     

Japanese Yen ± 10% ± 2,852 ± 3,834 ± 2,681 
Australian Dollar ± 10% ± 528 ± 864 ± 613 

Hong Kong Dollar ± 10% ± 235 ± 258 ± 173 
Singapore Dollar ± 10% ± 86 ± 39 ± 82 

New Zealand Dollar ± 10% ± 69 ± 37 ± 31 
 

b) Commission rate risk  

 

Commission rate risk is the risk that the value of the future cash flows of a financial instrument or fair 

values of fixed coupon financial instruments will fluctuate due to changes in market commission rates. 

 

All the assets and liabilities of the Fund are non-commission bearing therefore the Fund is not exposed 

to commission rate risk. 
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14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

14.1  Financial risk factors (continued) 

 

14.1.1  Market risk  

 

c) Price risk  

 

Price risk is the risk that the value of the Fund’s financial instruments will fluctuate as a result of changes 

in market prices caused by factors other than foreign currency and commission rate movements. The price 

risk arises primarily from uncertainty about the future prices of financial instruments that the Fund holds. 

The Fund closely monitors the price movement of its investments in financial instruments. As of the 

statement of financial position date, the Fund has investments in equities.  

 

The effect on the equity (as a result of the change in the fair value of investments) due to a reasonably 

possible change in price of FVTPL investments, with all other variables held constants is as follows: 

  

 31 December 2018 31 December 2017 1 January 2017 

       

Effect on equity ±10% ± 3,839 ±10% ± 5,122 ±10% ± 3,580 

 

 

14.1.2  Credit risk  

 

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause 

the other party to incur a financial loss. The Fund Manager seeks to manage credit risk by monitoring 

credit exposures, limiting transactions with specific counterparties, and continually assessing the 

creditworthiness of counterparties. As at the statement of financial position date, the Fund’s maximum 

exposure to credit risk is represented by the carrying amount of cash and cash equivalents, which 

represent cash at bank with a local Bank having sound credit rating and other receivable. 

 

14.1.3 Liquidity risk  

 

Liquidity risk is the risk that the Fund may not be able to generate sufficient cash resources to settle its 

obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous. 

 

The Fund’s terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi and 

US Business day (Monday to Thursday) and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of meeting 

unitholder redemptions on these days. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring 

that sufficient funds are available to meet any commitments as they arise, either through new 

subscriptions, liquidation of the investment portfolio or by taking short term loans from the facilities 

obtained by the Fund Manager. 

 

The Fund manages its liquidity risk by investing predominantly in securities that it expects to be able to 

liquidate within short year of time. 
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14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

14.1.4  Operational risk   

 

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the 

processes, technology and infrastructure supporting the Fund’s activities either internally or externally at 

the Fund’s service provider and from external factors other than credit, liquidity, currency and market 

risks such as those arising from the legal and regulatory requirements.  

 

The Fund’s objective is to manage operational risk to balance limiting of financial losses and damage to 

its reputation with achieving its investment objective of generating returns to unitholders.  

 

The primary responsibility for the development and implementation of control over operational risks rests 

with the Risk Management Team. This responsibility is supported by the development of overall standard 

for the management of operational risk, which encompasses the controls and processes at the service 

providers and the establishment of service levels with the service providers, in the following areas: 

 

- documentation of controls and procedures 

- requirements for  

• appropriate segregation of duties between various functions, roles and responsibilities; 

• reconciliation and monitoring of transactions; and  

• periodic assessment of operational risks faced, 

- the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;   

- compliance with regulatory and other legal requirements; 

- development of contingency plans; 

- training and professional development; 

- ethical and business standards; and 

- risk mitigation. 
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15. FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS 

 

As stated in note 2, these are Fund’s first financial statements prepared in accordance with IFRS as 

endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by SOCPA. 

 

The accounting policies set out in Note 7 have been applied in preparing hese financial statements. In 

preparing these financial statements, the Fund’s opening statement of financial position was prepared as 

at 1 January 2017, being the Fund’s date of transition to IFRS. 

 

In preparing its opening IFRS statement of financial statements, in accordance with IFRS, the Fund has 

adjusted amounts previously reported in the financial statements prepared in accordance with previous 

GAAP. An explanation of how the transition from previous GAAP to IFRS has affected the Fund’s 

financial position and financial performance is set out in the following notes. 

 

a) Exemptions applied 

 

IFRS 1 ‘First-time Adoption of International Financial Reporting Standards’ allows first-time adopters 

certain exemptions from the retrospective application of certain requirements under IFRS. For the prior 

year information, the Fund has opted for the exemption to apply IFRS 9 and IFRS 15 retrospectively; 

therefore, the comparative information has been presented under the previous GAAP as required by IFRS 

1. 

 

The Fund has adopted IFRS 9 as issued by International Accounting Standards Board in July 2014 with 

a date of transition of 1 January 2018, which resulted in adjustments to the amounts previously recognised 

in the financial statements. 

 

As permitted by the transitional provisions of IFRS 9, the Fund elected not to restate comparative figures. 

Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and financial liabilities at the date of 

transition were recognised in the opening equity attributable to unitholders (1 January 2018). 

Accordingly, the information presented in comparative years reflects the requirements under previous 

GAAP and therefore is not comparable to the information presented under the requirements of IFRS 9 

for the year ended 31 December 2018. Consequently, for notes disclosures, the consequential 

amendments to IFRS 7 disclosures have also only been applied to the current year.  

 

The following assessments have been made on the basis of the facts and circumstances that existed at the 

date of transition to IFRS 9: 

 

 Determination of the business model within which a financial asset is held; 

 Designation and revocation of previous designations of certain financial assets at FVTPL.  

 

Estimates 
 

The estimates at 1 January 2017 and at 31 December 2017 are consistent with those made for the same 

dates in accordance with previous GAAP. 

 
Effects of transition to IFRS  

 
The transition from previous GAAP i.e. generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi 

Arabia as issued by SOCPA to IFRSs has no significant impact on the Fund’s statement of financial 

position, comprehensive income, changes in equity attributable to Unitholders and cash flows. 
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16 STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 

 

Following are the new standards and amendments to standards are effective for annual years beginning 

on or after 1 January 2019 and earlier application is permitted; however, the Fund has not early adopted 

them in preparing these financial statements. 

 

- IFRS 16 Leases 

- Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle 

- IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments – clarifies the accounting for income tax 

treatments that have yet to be accepted by tax authorities. 

- Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9). 

- Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28).  

- Plan Amendments, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19). 

- Amendments to Reference to Conceptual Framework in IFRS Standards. 

- IFRS 17 Insurance Contracts. 

 

17. LAST VALUATION DAY 

 

The last valuation day of the year was 31 December 2018 (2017: 29 December 2017). 

 

18. APPROVAL OF THE  FINANCIAL STATEMENTS  

 

These financial statements were approved by the Fund Manager on 7 Rajab 1440H corresponding to  

14 March 2019. 
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Annex ‐ Exercised Voting Rights    ممارسات التصويت السنوية -ملحق 

Company Name 
Meeting 

Date 
Subject of voting  Vote 

Yue Yuen Industrial 

(Holdings) Ltd. 

 16‐Mar‐18  Approve Effective Disposal of Entire Shareholding in Pou Sheng International 

(Holdings) Limited and Related Transactions 

For 

Bridgestone Corp.   23‐Mar‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 80  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Tsuya, Masaaki  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Nishigai, Kazuhisa  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Zaitsu, Narumi  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Togami, Kenichi  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Scott Trevor Davis  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Okina, Yuri  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Masuda, Kenichi  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Yamamoto, Kenzo  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Terui, Keiko  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Sasa, Seiichi  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Shiba, Yojiro  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Suzuki, Yoko  For 

Kao Corp.   23‐Mar‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 56  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Sawada, Michitaka  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Yoshida, Katsuhiko  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Takeuchi, Toshiaki  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Hasebe, Yoshihiro  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Kadonaga, Sonosuke  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Oku, Masayuki  Against 

   23‐Mar‐18  Elect Director Shinobe, Osamu  For 

   23‐Mar‐18  Appoint Statutory Auditor Oka, Nobuhiro  For 

Kuraray Co. Ltd.   23‐Mar‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 22  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Ito, Masaaki  Against 

   23‐Mar‐18  Elect Director Matsuyama, Sadaaki  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Kugawa, Kazuhiko  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Hayase, Hiroaya  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Nakayama, Kazuhiro  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Abe, Kenichi  Against 

   23‐Mar‐18  Elect Director Sano, Yoshimasa  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Hamaguchi, Tomokazu  For 

   23‐Mar‐18  Elect Director Hamano, Jun  For 

   23‐Mar‐18  Appoint Statutory Auditor Yamane, Yukinori  For 

   23‐Mar‐18  Appoint Statutory Auditor Nagahama, Mitsuhiro  Against 

Nabtesco Corp.   27‐Mar‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 38  For 

   27‐Mar‐18  Amend Articles to Clarify Director Authority on Shareholder Meetings ‐ Amend 

Provisions on Director Titles 

For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Kotani, Kazuaki  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Teramoto, Katsuhiro  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Juman, Shinji  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Hakoda, Daisuke  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Kaminaka, Koji  Against 

   27‐Mar‐18  Elect Director Hashimoto, Goro  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Akita, Toshiaki  Against 

   27‐Mar‐18  Elect Director Fujiwara, Yutaka  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Uchida, Norio  For 



 

  م8201 التقرير السنوي – والباسيفيك آسيا أسهم لمؤشر يهلصندوق األ
AlAhli Asia Pacific Index Fund – 2018 Annual Report 

   27‐Mar‐18  Elect Director Yamazaki, Naoko  For 

Shiseido Co. Ltd.   27‐Mar‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 15  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Uotani, Masahiko  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Aoki, Jun  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Shimatani, Yoichi  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Ishikura, Yoko  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Iwahara, Shinsaku  For 

   27‐Mar‐18  Elect Director Oishi, Kanoko  For 

   27‐Mar‐18  Appoint Statutory Auditor Yoshida, Takeshi  For 

   27‐Mar‐18  Approve Compensation Ceiling for Directors  Against 

   27‐Mar‐18  Approve Deep Discount Stock Option Plan  For 

Trend Micro Inc.   27‐Mar‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 149  For 

   27‐Mar‐18  Approve Stock Option Plan  For 

   27‐Mar‐18  Approve Cash Compensation for Directors in Case of Change of Control  For 

   27‐Mar‐18  Approve Cash Incentive Compensation for Directors  For 

Canon Inc.   29‐Mar‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 85  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Mitarai, Fujio  Against 

   29‐Mar‐18  Elect Director Maeda, Masaya  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Tanaka, Toshizo  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Homma, Toshio  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Matsumoto, Shigeyuki  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Saida, Kunitaro  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Kato, Haruhiko  For 

   29‐Mar‐18  Appoint Statutory Auditor Nakamura, Masaaki  For 

   29‐Mar‐18  Appoint Statutory Auditor Kashimoto, Koichi  Against 

   29‐Mar‐18  Approve Annual Bonus  For 

   29‐Mar‐18  Approve Deep Discount Stock Option Plan  For 

Lion Corp.   29‐Mar‐18  Elect Director Hama, Itsuo  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Kikukawa, Masazumi  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Kobayashi, Kenjiro  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Kakui, Toshio  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Sakakibara, Takeo  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Kume, Yugo  Against 

   29‐Mar‐18  Elect Director Yamada, Hideo  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Uchida, Kazunari  For 

   29‐Mar‐18  Elect Director Shiraishi, Takashi  For 

   29‐Mar‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Yamaguchi, Takao  For 

   29‐Mar‐18  Amend Provisions on Performance‐Based Cash Compensation Ceiling and Trust‐Type 

Equity Compensation Plan in Connection with Adoption of IFRS 

For 

   29‐Mar‐18  Approve Takeover Defense Plan (Poison Pill)  Against 

ComfortDelGro 

Corporation Limited 

 26‐Apr‐18  Adopt Financial Statements and Directors' and Auditors' Reports  For 

   26‐Apr‐18  Declare Final Dividend  For 

   26‐Apr‐18  Approve Directors' Fees  For 

   26‐Apr‐18  Elect Ong Ah Heng as Director  For 

   26‐Apr‐18  Elect Yang Ban Seng as Director  For 

   26‐Apr‐18  Elect Lee Khai Fatt, Kyle as Director  For 

   26‐Apr‐18  Elect Tham Ee Mern, Lilian as Director  For 

   26‐Apr‐18  Approve Deloitte & Touche LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their 

Remuneration 

For 

   26‐Apr‐18  Authorize Share Repurchase Program  For 

   26‐Apr‐18  Adopt ComfortDelGro Executive Share Award Scheme  For 

   26‐Apr‐18  Adopt New Constitution  For 
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   26‐Apr‐18  Approve Deletion of the Objects Clause of the Constitution  For 

ASM Pacific 

Technology Ltd. 

 08‐May‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports  For 

   08‐May‐18  Approve Final Dividend  For 

   08‐May‐18  Approve Deloitte Touche Tohmatsu as Auditors and Authorize Board to Fix Their 

Remuneration 

For 

   08‐May‐18  Authorize Repurchase of Issued Share Capital  For 

   08‐May‐18  Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities without Preemptive Rights  For 

   08‐May‐18  Authorize Reissuance of Repurchased Shares  For 

   08‐May‐18  Elect Lok Kam Chong, John as Director  For 

   08‐May‐18  Authorize Board to Fix the Remuneration of the Directors  For 

Hysan Development 

Co. Ltd. 

 08‐May‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports  For 

   08‐May‐18  Elect Lau Lawrence Juen‐Yee as Director  For 

   08‐May‐18  Elect Lee Tze Hau Michael as Director  For 

   08‐May‐18  Elect Poon Chung Yin Joseph as Director  For 

   08‐May‐18  Approve Directors' Fees  For 

   08‐May‐18  Approve Deloitte Touche Tohmatsu as Auditor and Authorize Board to Fix Their 

Remuneration 

For 

   08‐May‐18  Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities without Preemptive Rights  For 

   08‐May‐18  Authorize Repurchase of Issued Share Capital  For 

Hongkong Land 

Holdings Ltd. 

 09‐May‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports  For 

   09‐May‐18  Re‐elect Mark Greenberg as Director  Against 

   09‐May‐18  Re‐elect Lord Powell of Bayswater as Director  Against 

   09‐May‐18  Re‐elect James Watkins as Director  Against 

   09‐May‐18  Re‐elect Percy Weatherall as Director  Against 

   09‐May‐18  Ratify Auditors and Authorise Their Remuneration  For 

   09‐May‐18  Authorise Issue of Equity with and without Pre‐emptive Rights  For 

Caltex Australia Ltd.   10‐May‐18  Elect Barbara Ward as Director  For 

   10‐May‐18  Elect Trevor Bourne as Director  For 

   10‐May‐18  Elect Mark Chellew as Director  For 

   10‐May‐18  Approve the Remuneration Report  For 

   10‐May‐18  Approve Grant of Performance Rights to Julian Segal  For 

Nitori Holdings Co., 

Ltd. 

 17‐May‐18  Elect Director Nitori, Akio  For 

   17‐May‐18  Elect Director Shirai, Toshiyuki  For 

   17‐May‐18  Elect Director Ikeda, Masanori  For 

   17‐May‐18  Elect Director Sudo, Fumihiro  For 

   17‐May‐18  Elect Director Takeda, Masanori  For 

   17‐May‐18  Elect Director Ando, Takaharu  For 

   17‐May‐18  Elect Director and Audit Committee Member Kubo, Takao  For 

   17‐May‐18  Elect Director and Audit Committee Member Takeshima, Kazuhiko  For 

   17‐May‐18  Elect Director and Audit Committee Member Suzuki, Kazuhiro  For 

   17‐May‐18  Elect Director and Audit Committee Member Tatsuoka, Tsuneyoshi  For 

   17‐May‐18  Appoint Deloitte Touche Tohmatsu LLC as New External Audit Firm  For 

Techtronic 

Industries Co., Ltd. 

 18‐May‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports  For 

   18‐May‐18  Approve Final Dividend  For 

   18‐May‐18  Elect Stephan Horst Pudwill as Director  For 

   18‐May‐18  Elect Frank Chi Chung Chan as Director  For 

   18‐May‐18  Elect Roy Chi Ping Chung as Director  For 

   18‐May‐18  Elect Christopher Patrick Langley as Director  Against 
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   18‐May‐18  Authorize Board to Fix Remuneration of Directors  For 

   18‐May‐18  Approve Deloitte Touche Tohmatsu as Auditors and Authorize Board to Fix Their 

Remuneration 

For 

   18‐May‐18  Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities without Preemptive Rights  Against 

   18‐May‐18  Authorize Repurchase of Issued Share Capital  For 

   18‐May‐18  Authorize Reissuance of Repurchased Shares  Against 

Alumina Ltd.   24‐May‐18  Approve Remuneration Report  For 

   24‐May‐18  Elect Emma Stein as Director  For 

   24‐May‐18  Elect Deborah O'Toole as Director  For 

   24‐May‐18  Elect John Bevan as Director  For 

   24‐May‐18  Approve Grant of Performance Rights to Mike Ferraro  For 

   24‐May‐18  Approve Re‐insertion of Proportional Takeover Provisions in Constitution  For 

Yaskawa Electric 

Corp. 

 29‐May‐18  Amend Articles to Amend Business Lines ‐ Clarify Director Authority on Shareholder 

Meetings ‐ Amend Provisions on Number of Directors ‐ Amend Provisions on Director 

Titles 

For 

   29‐May‐18  Elect Director Tsuda, Junji  Against 

   29‐May‐18  Elect Director Ogasawara, Hiroshi  For 

   29‐May‐18  Elect Director Murakami, Shuji  For 

   29‐May‐18  Elect Director Minami, Yoshikatsu  For 

   29‐May‐18  Elect Director Takamiya, Koichi  For 

   29‐May‐18  Elect Director Nakayama, Yuji  For 

   29‐May‐18  Elect Director and Audit Committee Member Tsukahata, Koichi  For 

   29‐May‐18  Elect Director and Audit Committee Member Sasaki, Junko  For 

   29‐May‐18  Approve Compensation Ceiling for Directors Who Are Audit Committee Members  For 

Yue Yuen Industrial 

(Holdings) Ltd. 

 04‐Jun‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports  For 

   04‐Jun‐18  Approve Final Dividend  For 

   04‐Jun‐18  Elect Lin Cheng‐Tien as Director  For 

   04‐Jun‐18  Elect Hu Chia‐Ho as Director  For 

   04‐Jun‐18  Elect Wong Hak Kun as Director  For 

   04‐Jun‐18  Elect Yen Mun‐Gie (also known as Teresa Yen) as Director  For 

   04‐Jun‐18  Authorize Board to Fix Remuneration of Directors  For 

   04‐Jun‐18  Approve Deloitte Touche Tohmatsu as Auditors and Authorize Board to Fix Their 

Remuneration 

For 

   04‐Jun‐18  Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities without Preemptive Rights  Against 

   04‐Jun‐18  Authorize Repurchase of Issued Share Capital  For 

   04‐Jun‐18  Authorize Reissuance of Repurchased Shares  Against 

The Hong Kong and 

China Gas Co. Ltd. 

 06‐Jun‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports  For 

   06‐Jun‐18  Approve Final Dividend  For 

   06‐Jun‐18  Elect Lee Shau Kee as Director  Against 

   06‐Jun‐18  Elect Poon Chung Kwong as Director  For 

   06‐Jun‐18  Elect Alfred Chan Wing Kin as Director  For 

   06‐Jun‐18  Approve PricewaterhouseCoopers as Auditor and Authorize Board to Fix Their 

Remuneration 

For 

   06‐Jun‐18  Approve the Issuance of Bonus Shares  For 

   06‐Jun‐18  Authorize Repurchase of Issued Share Capital  For 

   06‐Jun‐18  Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities without Preemptive Rights  Against 

   06‐Jun‐18  Authorize Reissuance of Repurchased Shares  Against 

USS Co., Ltd.   12‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 24.3  For 

   12‐Jun‐18  Elect Director Ando, Yukihiro  Against 

   12‐Jun‐18  Elect Director Seta, Dai  For 

   12‐Jun‐18  Elect Director Masuda, Motohiro  For 
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   12‐Jun‐18  Elect Director Yamanaka, Masafumi  For 

   12‐Jun‐18  Elect Director Mishima, Toshio  For 

   12‐Jun‐18  Elect Director Akase, Masayuki  For 

   12‐Jun‐18  Elect Director Ikeda, Hiromitsu  For 

   12‐Jun‐18  Elect Director Tamura, Hitoshi  For 

   12‐Jun‐18  Elect Director Kato, Akihiko  For 

   12‐Jun‐18  Elect Director Takagi, Nobuko  For 

Keyence Corp.   13‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 50  For 

   13‐Jun‐18  Elect Director Takizaki, Takemitsu  For 

   13‐Jun‐18  Elect Director Yamamoto, Akinori  Against 

   13‐Jun‐18  Elect Director Kimura, Keiichi  For 

   13‐Jun‐18  Elect Director Ideno, Tomohide  For 

   13‐Jun‐18  Elect Director Yamaguchi, Akiji  For 

   13‐Jun‐18  Elect Director Miki, Masayuki  Against 

   13‐Jun‐18  Elect Director Kanzawa, Akira  For 

   13‐Jun‐18  Elect Director Fujimoto, Masato  For 

   13‐Jun‐18  Elect Director Tanabe, Yoichi  For 

   13‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Yamamoto, Masaharu  For 

MISUMI Group Inc.   14‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 11.08  For 

   14‐Jun‐18  Elect Director Ono, Ryusei  For 

   14‐Jun‐18  Elect Director Ikeguchi, Tokuya  For 

   14‐Jun‐18  Elect Director Otokozawa, Ichiro  For 

   14‐Jun‐18  Elect Director Sato, Toshinari  Against 

   14‐Jun‐18  Elect Director Ogi, Takehiko  For 

   14‐Jun‐18  Elect Director Nishimoto, Kosuke  For 

   14‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Miyamoto, Hiroshi  For 

   14‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Maruyama, Teruhisa  For 

Astellas Pharma Inc.   15‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, With a Final Dividend of JPY 18  For 

   15‐Jun‐18  Amend Articles to Amend Business Lines ‐ Adopt Board Structure with Audit 

Committee ‐ Amend Provisions on Number of Directors ‐ Authorize Directors to 

Execute Day to Day Operations without Full Board Approval ‐ Indemnify Directors 

For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Hatanaka, Yoshihiko  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Yasukawa, Kenji  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Aizawa, Yoshiharu  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Sekiyama, Mamoru  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Yamagami, Keiko  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Fujisawa, Tomokazu  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Sakai, Hiroko  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Kanamori, Hitoshi  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Uematsu, Noriyuki  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Sasaki, Hiro  For 

   15‐Jun‐18  Elect Alternate Director and Audit Committee Member Shibumura, Haruko  For 

   15‐Jun‐18  Approve Compensation Ceiling for Directors Who Are Not Audit Committee Members  For 

   15‐Jun‐18  Approve Compensation Ceiling for Directors Who Are Audit Committee Members  For 

   15‐Jun‐18  Approve Trust‐Type Equity Compensation Plan  For 

   15‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  For 

JSR Corp.   15‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 25  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Koshiba, Mitsunobu  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Kawasaki, Koichi  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Kawahashi, Nobuo  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Miyazaki, Hideki  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Matsuda, Yuzuru  For 

   15‐Jun‐18  Elect Director Sugata, Shiro  For 
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   15‐Jun‐18  Elect Director Seki, Tadayuki  For 

   15‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Kato, Hisako  For 

   15‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Doi, Makoto  For 

   15‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Chiba, Akira  For 

Hitachi Chemical Co. 

Ltd. 

 19‐Jun‐18  Elect Director Tanaka, Kazuyuki  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Oto, Takemoto  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director George Olcott  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Sarumaru, Masayuki  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Richard Dyck  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Matsuda, Chieko  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Kitamatsu, Yoshihito  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Nomura, Yoshihiro  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Maruyama, Hisashi  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Tanaka, Koji  For 

Omron Corp.   19‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 38  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Tateishi, Fumio  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Yamada, Yoshihito  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Miyata, Kiichiro  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Nitto, Koji  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Ando, Satoshi  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Kobayashi, Eizo  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Nishikawa, Kuniko  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Kamigama, Takehiro  For 

   19‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Watanabe, Toru  For 

   19‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  For 

   19‐Jun‐18  Approve Performance‐Based Cash Compensation Ceiling for Directors  For 

   19‐Jun‐18  Approve Compensation Ceiling for Statutory Auditors  For 

Recruit Holdings Co., 

Ltd. 

 19‐Jun‐18  Elect Director Minegishi, Masumi  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Ikeuchi, Shogo  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Sagawa, Keiichi  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Rony Kahan  Against 

   19‐Jun‐18  Elect Director Izumiya, Naoki  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Totoki, Hiroki  For 

   19‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Fujiwara, Akihito  For 

   19‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Shinkawa, Asa  For 

   19‐Jun‐18  Approve Trust‐Type Equity Compensation Plan  For 

Tokyo Electron Ltd.   19‐Jun‐18  Elect Director Tsuneishi, Tetsuo  Against 

   19‐Jun‐18  Elect Director Kawai, Toshiki  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Kitayama, Hirofumi  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Akimoto, Masami  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Hori, Tetsuro  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Sasaki, Sadao  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Nagakubo, Tatsuya  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Sunohara, Kiyoshi  Against 

   19‐Jun‐18  Elect Director Higashi, Tetsuro  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Inoue, Hiroshi  Against 

   19‐Jun‐18  Elect Director Charles D Lake II  For 

   19‐Jun‐18  Elect Director Sasaki, Michio  For 

   19‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  Against 

   19‐Jun‐18  Approve Deep Discount Stock Option Plan  For 

   19‐Jun‐18  Approve Deep Discount Stock Option Plan  For 
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   19‐Jun‐18  Approve Trust‐Type Equity Compensation Plan  For 

Denso Corp.   20‐Jun‐18  Elect Director Arima, Koji  Against 

   20‐Jun‐18  Elect Director Maruyama, Haruya  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Yamanaka, Yasushi  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Wakabayashi, Hiroyuki  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Tsuzuki, Shoji  Against 

   20‐Jun‐18  Elect Director George Olcott  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Nawa, Takashi  For 

   20‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Niwa, Motomi  Against 

   20‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  Against 

Eisai Co. Ltd.   20‐Jun‐18  Elect Director Naito, Haruo  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Naoe, Noboru  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Kato, Yasuhiko  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Kanai, Hirokazu  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Kakizaki, Tamaki  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Tsunoda, Daiken  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Bruce Aronson  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Tsuchiya, Yutaka  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Kaihori, Shuzo  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Murata, Ryuichi  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Uchiyama, Hideyo  For 

Nidec Corp.   20‐Jun‐18  Amend Articles to Clarify Director Authority on Shareholder Meetings ‐ Clarify 

Director Authority on Board Meetings 

For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Nagamori, Shigenobu  Against 

   20‐Jun‐18  Elect Director Kobe, Hiroshi  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Katayama, Mikio  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Yoshimoto, Hiroyuki  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Sato, Akira  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Miyabe, Toshihiko  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Onishi, Tetsuo  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Sato, Teiichi  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Shimizu, Osamu  For 

   20‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Ochiai, Hiroyuki  For 

   20‐Jun‐18  Approve Trust‐Type Equity Compensation Plan  For 

Shionogi & Co., Ltd.   20‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 44  For 

   20‐Jun‐18  Amend Articles to Limit Rights of Odd‐Lot Holders ‐ Amend Provisions on Number of 

Directors ‐ Amend Provisions on Director Titles ‐ Amend Provisions on Number of 

Statutory Auditors 

For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Shiono, Motozo  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Teshirogi, Isao  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Sawada, Takuko  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Nomura, Akio  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Mogi, Teppei  For 

   20‐Jun‐18  Elect Director Ando, Keiichi  For 

   20‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Fujiwara, Takaoki  For 

   20‐Jun‐18  Approve Compensation Ceiling for Directors and Equity Compensation Plan  For 

Hoya Corp.   21‐Jun‐18  Elect Director Koeda, Itaru  For 

   21‐Jun‐18  Elect Director Uchinaga, Yukako  For 

   21‐Jun‐18  Elect Director Urano, Mitsudo  For 

   21‐Jun‐18  Elect Director Takasu, Takeo  For 

   21‐Jun‐18  Elect Director Kaihori, Shuzo  For 

   21‐Jun‐18  Elect Director Yoshihara, Hiroaki  For 

   21‐Jun‐18  Elect Director Suzuki, Hiroshi  For 
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Alps Electric Co. Ltd.   22‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 20  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kuriyama, Toshihiro  Against 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kimoto, Takashi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Sasao, Yasuo  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Amagishi, Yoshitada  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kataoka, Masataka  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Edagawa, Hitoshi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Daiomaru, Takeshi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Okayasu, Akihiko  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Saeki, Tetsuhiro  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kega, Yoichiro  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Sato, Hiroyuki  Against 

   22‐Jun‐18  Elect Director Izumi, Hideo  Against 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Umehara, Junichi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Fujii, Yasuhiro  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Iida, Takashi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Nakaya, Kazuya  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Toyoshi, Yoko  For 

   22‐Jun‐18  Elect Alternate Director and Audit Committee Member Yamamoto, Takatoshi  For 

   22‐Jun‐18  Approve Deep Discount Stock Option Plan  For 

   22‐Jun‐18  Amend Articles to Change Company Name ‐ Amend Business Lines ‐ Clarify Director 

Authority on Shareholder Meetings ‐ Amend Provisions on Number of Directors ‐ 

Clarify Director Authority on Board Meetings ‐ Indemnify Directors 

For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kuriyama, Toshihiro in Connection with Merger  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Komeya, Nobuhiko in Connection with Merger  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kimoto, Takashi in Connection with Merger  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Endo, Koichi in Connection with Merger  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kega, Yoichiro in Connection with Merger  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kinoshita, Satoshi in Connection with Merger  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Umehara, Junichi in Connection with 

Merger 

For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Maeda, Shinji in Connection with 

Merger 

For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Iida, Takashi in Connection with Merger  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Hasegawa, Satoko in Connection with 

Merger 

For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Nakaya, Kazuya in Connection with 

Merger 

For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Toyoshi, Yoko in Connection with 

Merger 

For 

Nitto Denko Corp.   22‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 80  For 

   22‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Takasaki, Hideo  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Umehara, Toshiyuki  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Takeuchi, Toru  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Nakahira, Yasushi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Todokoro, Nobuhiro  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Miki, Yosuke  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Furuse, Yoichiro  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Hatchoji, Takashi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Fukuda, Tamio  For 

   22‐Jun‐18  Approve Two Types of Equity Compensation Plans  Against 

Nomura Research   22‐Jun‐18  Elect Director Shimamoto, Tadashi  For 
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Institute Ltd. 

   22‐Jun‐18  Elect Director Konomoto, Shingo  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Ueno, Ayumu  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Usumi, Yoshio  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Doi, Miwako  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Matsuzaki, Masatoshi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Omiya, Hideaki  For 

   22‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Sato, Kohei  Against 

   22‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Yamazaki, Kiyotaka  For 

   22‐Jun‐18  Approve Equity Compensation Plan  For 

Ono Pharmaceutical 

Co. Ltd. 

 22‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, With a Final Dividend of JPY 20  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Sagara, Gyo  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Awata, Hiroshi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Sano, Kei  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kawabata, Kazuhito  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Ono, Isao  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kato, Yutaka  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kurihara, Jun  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Nomura, Masao  For 

Subaru Corp   22‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 72  For 

   22‐Jun‐18  Amend Articles to Clarify Director Authority on Shareholder Meetings ‐ Amend 

Provisions on Director Titles 

For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Yoshinaga, Yasuyuki  Against 

   22‐Jun‐18  Elect Director Nakamura, Tomomi  Against 

   22‐Jun‐18  Elect Director Okawara, Masaki  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Okada, Toshiaki  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Kato, Yoichi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Onuki, Tetsuo  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Komamura, Yoshinori  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Aoyama, Shigehiro  For 

   22‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Tamazawa, Kenji  For 

Sysmex Corp   22‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 36  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Ietsugu, Hisashi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Nakajima, Yukio  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Asano, Kaoru  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Tachibana, Kenji  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Obe, Kazuya  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Watanabe, Mitsuru  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Yamamoto, Junzo  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Nishiura, Susumu  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director Takahashi, Masayo  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Kamao, Yukitoshi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Onishi, Koichi  For 

   22‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Kajiura, Kazuhito  For 

DeNA Co Ltd   23‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 32  For 

   23‐Jun‐18  Elect Director Namba, Tomoko  For 

   23‐Jun‐18  Elect Director Moriyasu, Isao  For 

   23‐Jun‐18  Elect Director Harada, Akinori  For 

   23‐Jun‐18  Elect Director Otsuka, Hiroyuki  For 

   23‐Jun‐18  Elect Director Domae, Nobuo  For 

   23‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Kondo, Yukinao  For 

Yamaha Corp.   25‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 28  For 
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   25‐Jun‐18  Approve Accounting Transfers  For 

   25‐Jun‐18  Amend Articles to Make Technical Changes  For 

   25‐Jun‐18  Elect Director Nakata, Takuya  For 

   25‐Jun‐18  Elect Director Yamahata, Satoshi  For 

   25‐Jun‐18  Elect Director Hosoi, Masahito  For 

   25‐Jun‐18  Elect Director Nosaka, Shigeru  For 

   25‐Jun‐18  Elect Director Ito, Masatoshi  For 

   25‐Jun‐18  Elect Director Hakoda, Junya  For 

   25‐Jun‐18  Elect Director Nakajima, Yoshimi  For 

   25‐Jun‐18  Elect Director Fukui, Taku  For 

   25‐Jun‐18  Elect Director Hidaka, Yoshihiro  For 

Daito Trust 

Construction Co. 

Ltd. 

 26‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, With a Final Dividend of JPY 304  For 

   26‐Jun‐18  Amend Articles to Amend Business Lines  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Nakagami, Fumiaki  Against 

NGK Insulators Ltd.   26‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, With a Final Dividend of JPY 23  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Oshima, Taku  Against 

   26‐Jun‐18  Elect Director Takeuchi, Yukihisa  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kanie, Hiroshi  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Sakabe, Susumu  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Iwasaki, Ryohei  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Niwa, Chiaki  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Ishikawa, Shuhei  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Saji, Nobumitsu  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Matsuda, Atsushi  Against 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kamano, Hiroyuki  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Nakamura, Toshio  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Hamada, Emiko  For 

   26‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Ito, Junichi  For 

   26‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Hashimoto, Shuzo  For 

NGK Spark Plug Co. 

Ltd. 

 26‐Jun‐18  Elect Director Odo, Shinichi  Against 

   26‐Jun‐18  Elect Director Okawa, Teppei  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kawai, Takeshi  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kato, Mikihiko  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kojima, Takio  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Matsui, Toru  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Isobe, Kenji  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Otaki, Morihiko  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Yasui, Kanemaru  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Tamagawa, Megumi  For 

   26‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Minato, Akihiko  Against 

Olympus 

Corporation 

 26‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 28  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Sasa, Hiroyuki  Against 

   26‐Jun‐18  Elect Director Takeuchi, Yasuo  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Taguchi, Akihiro  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Ogawa, Haruo  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Hirata, Kiichi  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Fujita, Sumitaka  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Katayama, Takayuki  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kaminaga, Susumu  For 
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   26‐Jun‐18  Elect Director Kikawa, Michijiro  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Iwamura, Tetsuo  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Masuda, Yasumasa  For 

   26‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Teshima, Atsushi  For 

Santen 

Pharmaceutical Co. 

Ltd. 

 26‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 13  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kurokawa, Akira  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Taniuchi, Shigeo  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Ito, Takeshi  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Tsujimura, Akihiro  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Oishi, Kanoko  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Shintaku, Yutaro  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Minakawa, Kunihito  For 

   26‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Miyasaka, Yasuyuki  For 

   26‐Jun‐18  Approve Compensation Ceiling for Directors and Equity Compensation Plan  For 

Stanley Electric Co. 

Ltd. 

 26‐Jun‐18  Elect Director Kitano, Takanori  Against 

   26‐Jun‐18  Elect Director Hiratsuka, Yutaka  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Tanabe, Toru  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Iino, Katsutoshi  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Takamori, Hiroyuki  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Yoneya, Mitsuhiro  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kaizumi, Yasuaki  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Ueda, Keisuke  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Mori, Masakatsu  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kono, Hirokazu  For 

   26‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Amitani, Mitsuhiro  For 

   26‐Jun‐18  Approve Equity Compensation Plan  Against 

Toto Ltd.   26‐Jun‐18  Elect Director Harimoto, Kunio  Against 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kitamura, Madoka  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Kiyota, Noriaki  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Morimura, Nozomu  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Abe, Soichi  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Hayashi, Ryosuke  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Sako, Kazuo  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Aso, Taiichi  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Shirakawa, Satoshi  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Taguchi, Tomoyuki  Against 

   26‐Jun‐18  Elect Director Masuda, Kazuhiko  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Shimono, Masatsugu  For 

   26‐Jun‐18  Elect Director Tsuda, Junji  For 

   26‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Narukiyo, Yuichi  Against 

   26‐Jun‐18  Approve Compensation Ceiling for Directors  For 

   26‐Jun‐18  Approve Equity Compensation Plan  Against 

Amada Holdings Co., 

Ltd. 

 27‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 22  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Okamoto, Mitsuo  Against 

   27‐Jun‐18  Elect Director Isobe, Tsutomu  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Shibata, Kotaro  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kudo, Hidekazu  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Miwa, Kazuhiko  Against 

   27‐Jun‐18  Elect Director Mazuka, Michiyoshi  For 
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   27‐Jun‐18  Elect Director Chino, Toshitake  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Miyoshi, Hidekazu  For 

   27‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Murata, Makoto  For 

   27‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  For 

Asahi Kasei Corp.   27‐Jun‐18  Elect Director Kobori, Hideki  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Nakao, Masafumi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Shibata, Yutaka  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Sakamoto, Shuichi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kakizawa, Nobuyuki  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Hashizume, Soichiro  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Shiraishi, Masumi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Tatsuoka, Tsuneyoshi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Okamoto, Tsuyoshi  For 

   27‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Makabe, Akio  Against 

Disco Co.   27‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 248  For 

   27‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  For 

   27‐Jun‐18  Approve Performance‐Based Cash Compensation Ceiling for Directors  For 

Makita Corp.   27‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 51  For 

   27‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  Against 

Nissan Chemical 

Industries Ltd. 

 27‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 36  For 

   27‐Jun‐18  Amend Articles to Change Company Name ‐ Change Location of Head Office  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kinoshita, Kojiro  Against 

   27‐Jun‐18  Elect Director Miyazaki, Junichi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Fukuro, Hiroyoshi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Miyaji, Katsuaki  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Honda, Takashi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Suzuki, Hitoshi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kajiyama, Chisato  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Oe, Tadashi  For 

   27‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Katayama, Noriyuki  For 

Nissin Foods 

Holdings Co., Ltd. 

 27‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, With a Final Dividend of JPY 45  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Ando, Koki  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Ando, Noritaka  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Yokoyama, Yukio  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kobayashi, Ken  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Okafuji, Masahiro  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Ishikura, Yoko  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Karube, Isao  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Mizuno, Masato  For 

   27‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Sawai, Masahiko  For 

   27‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Kamei, Naohiro  Against 

Rinnai Corp.   27‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, With a Final Dividend of JPY 46  For 

   27‐Jun‐18  Amend Articles to Amend Business Lines  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Hayashi, Kenji  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Naito, Hiroyasu  Against 

   27‐Jun‐18  Elect Director Narita, Tsunenori  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kosugi, Masao  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kondo, Yuji  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Matsui, Nobuyuki  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kamio, Takashi  For 

   27‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Ishikawa, Yoshiro  For 
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Sekisui Chemical Co. 

Ltd. 

 27‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 21  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Koge, Teiji  Against 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kubo, Hajime  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Uenoyama, Satoshi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Sekiguchi, Shunichi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kato, Keita  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Hirai, Yoshiyuki  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Taketomo, Hiroyuki  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Ishizuka, Kunio  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kase, Yutaka  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Oeda, Hiroshi  For 

   27‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Ozawa, Tetsuo  For 

Shimadzu Corp.   27‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 13  For 

   27‐Jun‐18  Amend Articles to Clarify Director Authority on Shareholder Meetings ‐ Amend 

Provisions on Number of Directors ‐ Clarify Director Authority on Board Meetings 

For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Nakamoto, Akira  Against 

   27‐Jun‐18  Elect Director Ueda, Teruhisa  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Fujino, Hiroshi  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Miura, Yasuo  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Furusawa, Koji  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Sawaguchi, Minoru  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Fujiwara, Taketsugu  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Wada, Hiroko  For 

   27‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Shimadera, Motoi  For 

SMC Corp.   27‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 200  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Takada, Yoshiyuki  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Maruyama, Katsunori  Against 

   27‐Jun‐18  Elect Director Usui, Ikuji  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kosugi, Seiji  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Satake, Masahiko  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kuwahara, Osamu  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Takada, Yoshiki  Against 

   27‐Jun‐18  Elect Director Ohashi, Eiji  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kaizu, Masanobu  For 

   27‐Jun‐18  Elect Director Kagawa, Toshiharu  For 

Casio Computer Co. 

Ltd. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 30  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kashio, Kazuo  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kashio, Kazuhiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Nakamura, Hiroshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Masuda, Yuichi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Yamagishi, Toshiyuki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Takano, Shin  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ishikawa, Hirokazu  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kotani, Makoto  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Chiba, Michiko  For 

Daikin Industries 

Ltd. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 75  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Inoue, Noriyuki  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Togawa, Masanori  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Terada, Chiyono  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kawada, Tatsuo  For 
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   28‐Jun‐18  Elect Director Makino, Akiji  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tayano, Ken  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Minaka, Masatsugu  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tomita, Jiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Fang Yuan  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kanwal Jeet Jawa  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Ono, Ichiro  For 

Fanuc Corp.   28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 297.75  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Inaba, Yoshiharu  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Yamaguchi, Kenji  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Uchida, Hiroyuki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Gonda, Yoshihiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Inaba, Kiyonori  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Noda, Hiroshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kohari, Katsuo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Matsubara, Shunsuke  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Okada, Toshiya  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Richard E. Schneider  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tsukuda, Kazuo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Imai, Yasuo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ono, Masato  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Sumikawa, Masaharu  For 

Isuzu Motors Ltd.   28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 17  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Hosoi, Susumu  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Nakagawa, Hiroshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kawahara, Makoto  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Maekawa, Hiroyuki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Sugimoto, Shigeji  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Minami, Shinsuke  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Shibata, Mitsuyoshi  Against 

   28‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Fujimori, Masayuki  Against 

Kamigumi Co. Ltd.   28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 21  For 

   28‐Jun‐18  Amend Articles to Clarify Provisions on Alternate Statutory Auditors  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kubo, Masami  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Fukai, Yoshihiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Makita, Hideo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tahara, Norihito  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Horiuchi, Toshihiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Murakami, Katsumi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kobayashi, Yasuo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tamatsukuri, Toshio  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Baba, Koichi  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Saeki, Kuniharu  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Muneyoshi, Katsumasa  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Komae, Masahide  For 

   28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 13.5  For 

Kansai Paint Co. Ltd.   28‐Jun‐18  Elect Director Ishino, Hiroshi  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Mori, Kunishi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tanaka, Masaru  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kamikado, Koji  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Furukawa, Hidenori  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Seno, Jun  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Asatsuma, Shinji  For 
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   28‐Jun‐18  Elect Director Harishchandra Meghraj Bharuka  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Miyazaki, Yoko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Yoshikawa, Keiji  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Nakai, Hiroe  For 

Koito Manufacturing 

Co. Ltd. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 60  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Kimeda, Hiroshi  Against 

Kose Corp.   28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 85  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kobayashi, Kazutoshi  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kobayashi, Takao  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kobayashi, Yusuke  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Toigawa, Iwao  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kitagawa, Kazuya  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kikuma, Yukino  For 

   28‐Jun‐18  Approve Director Retirement Bonus  Against 

Kurita Water 

Industries Ltd. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, With a Final Dividend of JPY 26  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Iioka, Koichi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kadota, Michiya  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ito, Kiyoshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Namura, Takahito  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kodama, Toshitaka  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Yamada, Yoshio  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ejiri, Hirohiko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kobayashi, Toshimi  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Suzuki, Yasuo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Muto, Yukihiko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Moriwaki, Tsuguto  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Sugiyama, Ryoko  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Tsuji, Yoshihiro  For 

M3 Inc   28‐Jun‐18  Elect Director Tanimura, Itaru  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tomaru, Akihiko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tsuji, Takahiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tsuchiya, Eiji  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Urae, Akinori  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Izumiya, Kazuyuki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Yoshida, Kenichiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Horino, Nobuto  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Suzuki, Akiko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Toyama, Ryoko  For 

   28‐Jun‐18  Approve Transfer of Capital Reserves to Capital  For 

Meiji Holdings Co 

Ltd 

 28‐Jun‐18  Elect Director Matsuo, Masahiko  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kawamura, Kazuo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Saza, Michiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Shiozaki, Koichiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Furuta, Jun  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Iwashita, Shuichi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kobayashi, Daikichiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Matsuda, Katsunari  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Iwashita, Tomochika  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Murayama, Toru  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Matsumura, Mariko  For 
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   28‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Imamura, Makoto  For 

Minebea Mitsumi 

Inc. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 13  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kainuma, Yoshihisa  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Moribe, Shigeru  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Iwaya, Ryozo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tsuruta, Tetsuya  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director None, Shigeru  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Uehara, Shuji  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kagami, Michiya  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Aso, Hiroshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Murakami, Koshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Matsumura, Atsuko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Matsuoka, Takashi  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Shibasaki, Shinichiro  For 

Mitsubishi Electric 

Corp. 

 28‐Jun‐18  Elect Director Sakuyama, Masaki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Sugiyama, Takeshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Okuma, Nobuyuki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Matsuyama, Akihiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Sagawa, Masahiko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Harada, Shinji  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kawagoishi, Tadashi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Yabunaka, Mitoji  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Obayashi, Hiroshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Watanabe, Kazunori  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Nagayasu, Katsunori  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Koide, Hiroko  For 

Murata 

Manufacturing Co. 

Ltd. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 130  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Murata, Tsuneo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Fujita, Yoshitaka  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Inoue, Toru  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Nakajima, Norio  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Iwatsubo, Hiroshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Takemura, Yoshito  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Yoshihara, Hiroaki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Shigematsu, Takashi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Ozawa, Yoshiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Ueno, Hiroshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Kambayashi, Hiyo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Yasuda, Yuko  For 

Nintendo Co. Ltd.   28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 480  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Miyamoto, Shigeru  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Takahashi, Shinya  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Furukawa, Shuntaro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Shiota, Ko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Shibata, Satoru  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Noguchi, Naoki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Mizutani, Naoki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Umeyama, Katsuhiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Yamazaki, Masao  For 
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Obic Co Ltd   28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 67.5  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Noda, Masahiro  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tachibana, Shoichi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kawanishi, Atsushi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Noda, Mizuki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Fujimoto, Takao  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ida, Hideshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ueno, Takemitsu  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Sato, Noboru  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Gomi, Yasumasa  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ejiri, Takashi  For 

   28‐Jun‐18  Approve Bonus Related to Retirement Bonus System Abolition  Against 

Shin‐Etsu Chemical 

Co. Ltd. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 75  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kanagawa, Chihiro  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Akiya, Fumio  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Todoroki, Masahiko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Akimoto, Toshiya  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Arai, Fumio  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Mori, Shunzo  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Komiyama, Hiroshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ikegami, Kenji  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Shiobara, Toshio  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Takahashi, Yoshimitsu  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Yasuoka, Kai  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Kosaka, Yoshihito  For 

   28‐Jun‐18  Approve Stock Option Plan  For 

Taisho 

Pharmaceutical 

Holdings Co., Ltd. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 60  For 

Takeda 

Pharmaceutical Co. 

Ltd. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 90  For 

   28‐Jun‐18  Amend Articles to Amend Business Lines  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Christophe Weber  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Iwasaki, Masato  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Andrew Plump  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Sakane, Masahiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Fujimori, Yoshiaki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Higashi, Emiko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Michel Orsinger  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Shiga, Toshiyuki  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Yamanaka, Yasuhiko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Kuniya, Shiro  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Jean‐Luc Butel  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director and Audit Committee Member Hatsukawa, Koji  For 

   28‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  For 

   28‐Jun‐18  Amend Articles to Require Shareholder Vote on Acquisition of Companies Whose 

Consideration Exceeds JPY 1 Trillion 

Against 

Toyo Suisan Kaisha 

Ltd. 

 28‐Jun‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 30  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tsutsumi, Tadasu  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Imamura, Masanari  Against 
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   28‐Jun‐18  Elect Director Sumimoto, Noritaka  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Oki, Hitoshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Takahashi, Kiyoshi  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Makiya, Rieko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Tsubaki, Hiroshige  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Kusunoki, Satoru  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Mochizuki, Masahisa  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Murakami, Yoshiji  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Murakami, Osamu  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Murayama, Ichiro  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ishikawa, Yasuo  Against 

   28‐Jun‐18  Elect Director Hamada, Tomoko  For 

   28‐Jun‐18  Elect Director Ogawa, Susumu  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Statutory Auditor Mori, Isamu  For 

   28‐Jun‐18  Appoint Alternate Statutory Auditor Ushijima, Tsutomu  For 

   28‐Jun‐18  Approve Annual Bonus  For 

SATS Ltd   19‐Jul‐18  Adopt Financial Statements and Directors' and Auditors' Reports  For 

   19‐Jul‐18  Approve Final Dividend  For 

   19‐Jul‐18  Elect Alexander Charles Hungate as Director  For 

   19‐Jul‐18  Elect Tan Soo Nan as Director  For 

   19‐Jul‐18  Approve Directors' Fees  For 

   19‐Jul‐18  Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration  For 

   19‐Jul‐18  Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities with or without Preemptive 

Rights 

For 

   19‐Jul‐18  Approve Grant of Awards and Issuance of Shares Under the SATS Performance Share 

Plan and SATS Restricted Share Plan 

For 

   19‐Jul‐18  Approve Mandate for Interested Person Transactions  For 

   19‐Jul‐18  Authorize Share Repurchase Program  For 

Singapore 

Telecommunications 

Limited 

 24‐Jul‐18  Adopt Financial Statements and Directors' and Auditors' Reports  For 

   24‐Jul‐18  Approve Final Dividend  For 

   24‐Jul‐18  Elect Bobby Chin Yoke Choong as Director  For 

   24‐Jul‐18  Elect Venkataraman Vishnampet Ganesan as Director  For 

   24‐Jul‐18  Elect Teo Swee Lian as Director  For 

   24‐Jul‐18  Elect Gautam Banerjee as Director  For 

   24‐Jul‐18  Approve Directors' Fees  For 

   24‐Jul‐18  Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration  For 

   24‐Jul‐18  Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities with or without Preemptive 

Rights 

For 

   24‐Jul‐18  Approve Grant of Awards and Issuance of Shares Under the Singtel Performance 

Share Plan 2012 

For 

   24‐Jul‐18  Authorize Share Repurchase Program  For 

Link Real Estate 

Investment Trust 

 25‐Jul‐18  Note the Financial Statements and Statutory Report    

   25‐Jul‐18  Note the Appointment of Auditor and Fixing of Their Remuneration    

   25‐Jul‐18  Elect Nicholas Charles Allen as Director  For 

   25‐Jul‐18  Elect Poh Lee Tan as Director  For 

   25‐Jul‐18  Elect Peter Tse Pak Wing as Director  For 

   25‐Jul‐18  Elect Ian Keith Griffiths as Director  For 

   25‐Jul‐18  Elect Christopher John Brooke as Director  For 

   25‐Jul‐18  Authorize Repurchase of Issued Share Capital  For 

   25‐Jul‐18  Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Unrealized Property Revaluation Losses  For 
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   25‐Jul‐18  Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Goodwill Impairment  For 

   25‐Jul‐18  Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Fair Value Losses on Financial 

Instruments 

For 

   25‐Jul‐18  Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Depreciation and/or Amortization  For 

   25‐Jul‐18  Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Gains on Disposal of Special Purpose 

Vehicles of Link 

For 

   25‐Jul‐18  Approve Trust Deed Expanded Investment Scope Re: Relevant Investments and 

Relevant Investments Amendments 

For 

Ryman Healthcare 

Ltd. 

 26‐Jul‐18  Elect Geoffrey Cumming as Director  For 

   26‐Jul‐18  Elect Warren Bell as Director  For 

   26‐Jul‐18  Elect Jo Appleyard as Director  For 

   26‐Jul‐18  Authorize Board to Fix Remuneration of the Auditors  For 

   26‐Jul‐18  Approve the Increase in Maximum Aggregate Remuneration of Directors  For 

Singapore Airlines 

Limited 

 27‐Jul‐18  Adopt Financial Statements and Directors' and Auditors' Reports  For 

   27‐Jul‐18  Approve Final Dividend  For 

   27‐Jul‐18  Elect Gautam Banerjee as Director  For 

   27‐Jul‐18  Elect Goh Choon Phong as Director  For 

   27‐Jul‐18  Elect Hsieh Tsun‐yan as Director  For 

   27‐Jul‐18  Approve Directors' Fees  For 

   27‐Jul‐18  Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration  For 

   27‐Jul‐18  Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities with or without Preemptive 

Rights 

For 

   27‐Jul‐18  Amend the SIA Restricted Share Plan 2014 and Approve Grant of Awards and 

Issuance of Shares Under the SIA Performance Share Plan 2014 and/or the SIA 

Restricted Share Plan 2014 

For 

   27‐Jul‐18  Approve Mandate for Interested Person Transactions  For 

   27‐Jul‐18  Authorize Share Repurchase Program  For 

James Hardie 

Industries plc 

 10‐Aug‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports  For 

   10‐Aug‐18  Approve the Remuneration Report  Against 

   10‐Aug‐18  Elect Persio Lisboa as Director  For 

   10‐Aug‐18  Elect Andrea Gisle Joosen as Director  For 

   10‐Aug‐18  Elect Michael Hammes as Director  For 

   10‐Aug‐18  Elect Alison Littley as Director  For 

   10‐Aug‐18  Authorize Board to Fix Remuneration of Auditors  For 

   10‐Aug‐18  Approve the James Hardie Industries Long Term Incentive Plan 2006  For 

   10‐Aug‐18  Approve the Grant of Return on Capital Employed Restricted Stock Units to Louis 

Gries 

Against 

   10‐Aug‐18  Approve the Grant of Relative Total Shareholder Return Restricted Stock Units to 

Louis Gries 

Against 

   10‐Aug‐18  Approve the Amendments to the Company's Constitution  Against 

Fisher & Paykel 

Healthcare Corp. 

Ltd. 

 23‐Aug‐18  Elect Scott St John as Director  For 

   23‐Aug‐18  Elect Michael Daniell as Director  For 

   23‐Aug‐18  Authorize Board to Fix Remuneration of the Auditors  For 

   23‐Aug‐18  Approve Issuance of Performance Share Rights to Lewis Gradon  For 

   23‐Aug‐18  Approve Issuance of Options to Lewis Gradon  For 

AGL Energy Ltd.   26‐Sep‐18  Approve the Remuneration Report  For 

   26‐Sep‐18  Elect Graeme Hunt as Director  For 

   26‐Sep‐18  Elect John Stanhope as Director  For 
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   26‐Sep‐18  ***Withdrawn Resolution*** Approve the Grant of Performance Rights to Andrew 

Vesey 

  

Cochlear Ltd.   16‐Oct‐18  Approve Financial Statements and Reports of the Directors and Auditors  For 

   16‐Oct‐18  Approve Remuneration Report  For 

   16‐Oct‐18  Elect Alison Deans as Director  For 

   16‐Oct‐18  Elect Glen Boreham as Director  For 

   16‐Oct‐18  Approve Issuance of Options and Performance Rights to Dig Howitt  For 

   16‐Oct‐18  Approve Renewal of Proportional Takeover Provisions  For 

CSL Ltd.   17‐Oct‐18  Elect Brian McNamee as Director  For 

   17‐Oct‐18  Elect Abbas Hussain as Director  For 

   17‐Oct‐18  Elect Andrew Cuthbertson as Director  For 

   17‐Oct‐18  Approve the Remuneration Report  For 

   17‐Oct‐18  Approve Grant of Performance Share Units to Paul Perreault  For 

   17‐Oct‐18  Approve Renewal of Global Employee Share Plan  For 

   17‐Oct‐18  Approve Renewal of Performance Rights Plan  For 

   17‐Oct‐18  Approve Renewal of Proportional Takeover Provisions in the Constitution  For 

Meridian Energy 

Ltd. 

 19‐Oct‐18  Elect Mark Cairns as Director  For 

   19‐Oct‐18  Elect Anake Goodall as Director  For 

   19‐Oct‐18  Elect Peter Wilson as Director  For 

Flight Centre Travel 

Group Ltd. 

 22‐Oct‐18  Elect Colette Garnsey as Director  For 

   22‐Oct‐18  Elect Robert Baker as Director  For 

   22‐Oct‐18  Approve Remuneration Report  For 

   22‐Oct‐18  Approve the Increase in Director's Remuneration Fee Pool  For 

Brambles Ltd.   23‐Oct‐18  Approve the Remuneration Report  For 

   23‐Oct‐18  Elect Elizabeth Fagan as Director  For 

   23‐Oct‐18  Elect Scott Redvers Perkins as Director  For 

   23‐Oct‐18  Approve Participation of Graham Chipchase in the Performance Share Plan  For 

   23‐Oct‐18  Approve Participation of Nessa O'Sullivan in the Performance Share Plan  For 

Kakaku.com, Inc.   25‐Oct‐18  Elect Director Niori, Shingo  For 

South32 Ltd.   25‐Oct‐18  Elect David Crawford as Director  For 

   25‐Oct‐18  Elect Xolani Mkhwanazi as Director  For 

   25‐Oct‐18  Approve Remuneration Report  For 

   25‐Oct‐18  Approve Grant of Awards to Graham Kerr  For 

   25‐Oct‐18  Approve Leaving Entitlements  For 

Auckland 

International Airport 

Ltd. 

 31‐Oct‐18  Elect Patrick Strange as Director  For 

   31‐Oct‐18  Elect Brett Godfrey as Director  For 

   31‐Oct‐18  Elect Mark Binns as Director  For 

   31‐Oct‐18  Elect Dean Hamilton as Director  For 

   31‐Oct‐18  Elect Tania Simpson as Director  For 

   31‐Oct‐18  Approve the Increase in Maximum Aggregate Remuneration of Non‐Executive 

Directors 

For 

   31‐Oct‐18  Authorize Board to Fix Remuneration of the Auditors  For 

Spark New Zealand 

Ltd. 

 02‐Nov‐18  Authorize the Board to Fix Remuneration of the Auditors  For 

   02‐Nov‐18  Elect Alison Barrass as Director  For 

   02‐Nov‐18  Elect Ido Leffler as Director  For 

   02‐Nov‐18  Elect Pip Greenwood as Director  For 

Computershare Ltd.   14‐Nov‐18  Elect Chris Morris as Director  For 

   14‐Nov‐18  Elect Abi Cleland as Director  For 
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   14‐Nov‐18  Elect Lisa Gay as Director  For 

   14‐Nov‐18  Elect Paul Reynolds as Director  For 

   14‐Nov‐18  Approve Remuneration Report  Against 

   14‐Nov‐18  Approve Grant of Performance Rights to Stuart Irving  For 

   14‐Nov‐18  Approve Amendment to Hurdles for Performance Rights Previously Granted to Stuart 

Irving 

For 

Newcrest Mining 

Ltd. 

 14‐Nov‐18  Elect Peter Tomsett as Director  For 

   14‐Nov‐18  Elect Philip Aiken as Director  For 

   14‐Nov‐18  Approve Grant of Performance Rights to Sandeep Biswas  For 

   14‐Nov‐18  Approve Grant of Performance Rights to Gerard Bond  For 

   14‐Nov‐18  Approve the Remuneration Report  For 

   14‐Nov‐18  Approve Termination Benefits  For 

Ramsay Health Care 

Ltd. 

 14‐Nov‐18  Approve Remuneration Report  Against 

   14‐Nov‐18  Elect Peter John Evans as Director  Against 

   14‐Nov‐18  Elect David Ingle Thodey as Director  For 

   14‐Nov‐18  Elect Claudia Ricarda Rita Süssmuth Dyckerhoff as Director  For 

   14‐Nov‐18  Elect Carlie Alisa Ramsay as Director  Against 

   14‐Nov‐18  Approve Grant of Performance Rights to Craig Ralph McNally  For 

   14‐Nov‐18  Approve Grant of Performance Rights to Bruce Roger Soden  For 

   14‐Nov‐18  Approve the Non‐Executive Director Share Rights Plan and the Grant of Share Rights 

to Non‐Executive Directors 

For 

Goodman Group   15‐Nov‐18  Appoint KPMG as Auditors of Goodman Logistics (HK) Limited and Authorize the 

Board to Fix Their Remuneration 

For 

   15‐Nov‐18  Elect Rebecca McGrath as Director of Goodman Limited  For 

   15‐Nov‐18  Elect Penny Winn as Director of Goodman Limited  For 

   15‐Nov‐18  Elect David Collins as Director of Goodman Logistics (HK) Limited  For 

   15‐Nov‐18  Elect Danny Peeters as Director of Goodman Limited  For 

   15‐Nov‐18  Elect Danny Peeters as Director of Goodman Logistics (HK) Limited  For 

   15‐Nov‐18  Approve Remuneration Report  Against 

   15‐Nov‐18  Approve Issuance of Performance Rights to Gregory Goodman  Against 

   15‐Nov‐18  Approve Issuance of Performance Rights to Danny Peeters  Against 

   15‐Nov‐18  Approve Issuance of Performance Rights to Anthony Rozic  Against 

Lendlease Group   16‐Nov‐18  Elect Elizabeth Mary Proust as Director  For 

   16‐Nov‐18  Elect Michael James Ullmer as Director  For 

   16‐Nov‐18  Approve Remuneration Report  For 

   16‐Nov‐18  Approve Issuance of Performance Rights to Stephen McCann  For 

   16‐Nov‐18  Approve Re‐insertion of Proportional Takeover Provision  For 

BlueScope Steel Ltd.   23‐Nov‐18  Approve Remuneration Report  For 

   23‐Nov‐18  Elect Mark Hutchinson as Director  For 

   23‐Nov‐18  Approve Grant of Share Rights to Mark Vassella  For 

   23‐Nov‐18  Approve Grant of Alignment Rights to Mark Vassella  For 

   23‐Nov‐18  Approve Potential Termination Benefits  For 

FAST RETAILING CO., 

LTD. 

 29‐Nov‐18  Elect Director Yanai, Tadashi  For 

   29‐Nov‐18  Elect Director Hambayashi, Toru  For 

   29‐Nov‐18  Elect Director Hattori, Nobumichi  For 

   29‐Nov‐18  Elect Director Shintaku, Masaaki  For 

   29‐Nov‐18  Elect Director Nawa, Takashi  For 

   29‐Nov‐18  Elect Director Ono, Naotake  For 

   29‐Nov‐18  Elect Director Okazaki, Takeshi  For 

   29‐Nov‐18  Elect Director Yanai, Kazumi  Against 
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   29‐Nov‐18  Elect Director Yanai, Koji  For 

   29‐Nov‐18  Appoint Statutory Auditor Tanaka, Akira  Against 

   29‐Nov‐18  Appoint Statutory Auditor Kashitani, Takao  For 

Singapore Press 

Holdings Ltd. 

 03‐Dec‐18  Adopt Financial Statements and Directors' and Auditors' Reports  For 

   03‐Dec‐18  Approve Final Dividend and Special Dividend  For 

   03‐Dec‐18  Elect Lee Boon Yang as Director  For 

   03‐Dec‐18  Elect Janet Ang Guat Har as Director  For 

   03‐Dec‐18  Elect Tan Chin Hwee as Director  For 

   03‐Dec‐18  Approve Directors' Fees  For 

   03‐Dec‐18  Approve Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration  For 

   03‐Dec‐18  Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities with or without Preemptive 

Rights 

For 

   03‐Dec‐18  Approve Grant of Awards and Issuance of Shares Under the SPH Performance Share 

Plan 2016 

Against 

   03‐Dec‐18  Authorize Share Repurchase Program  For 

Takeda 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

 05‐Dec‐18  Approve Issuance of Common Shares in Preparation for Acquisition of Shire Plc  For 

   05‐Dec‐18  Elect Director Ian Clark  Against 

   05‐Dec‐18  Elect Director Olivier Bohuon  For 

   05‐Dec‐18  Elect Director Steven Gillis  For 

Hamamatsu 

Photonics KK 

 20‐Dec‐18  Approve Allocation of Income, with a Final Dividend of JPY 20  For 

   20‐Dec‐18  Elect Director Kato, Hisaki  Against   
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