TRIODOS SICAV I
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Hoofdkantoor: 11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 119 549
(De ‘Vennootschap’)

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

Luxemburg, 9 april 2021

Geachte mevrouw, geachte heer,
Hierbij stellen wij u in kennis van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de
‘BAV’) van de Vennootschap die zal worden gehouden op 28 april 2021 om 11.00 uur (Luxemburgse
tijd) ten overstaan van een Luxemburgse notaris te Etude Henri Hellinckx Notaire, 101, rue Cents, L1319 Luxemburg.
Conform de wet van het Groothertogdom Luxemburg van 25 november 2020 inzake verlenging van de
maatregelen van artikel 1 (1) van de wet van 23 september 2020 tot 30 juni 2021, zal de BAV worden
gehouden zonder fysieke aanwezigheid. De aandeelhouders hebben alleen recht op deelname aan de
BAV door de Voorzitter van de BAV aan te duiden als speciale gevolmachtigde om te stemmen over
de volgende agendapunten:
AGENDA
1.

2.
3.
4.

Wijziging van artikel 9, lid 2, tweede alinea van de statuten van de Vennootschap om voor een
aandeelhouder van de Vennootschap de mogelijkheid te schrappen zijn adres op het
hoofdkantoor van de Vennootschap te registreren in het geval dat een dergelijke aandeelhouder
geen adres verstrekt
Wijziging van de artikelen 14 en 17 van de statuten van de Vennootschap om de verwijzingen
naar ‘telegram’, ‘telex’ en ‘fax’ te schrappen
Wijziging van artikel 25 van de statuten van de Vennootschap om het houden van algemene
vergaderingen van aandeelhouders via elektronische weg mogelijk te maken
Diversen

QUORUM EN MEERDERHEDEN
Conform de wet kan de BAV alleen geldig beraadslagen als er een quorum van ten minste vijftig procent
(50%) van het aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten die verband houden met
de agendapunten van de BAV worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3)
van de stemmen die geldig zijn uitgebracht tijdens de BAV.
Als het quorum van de BAV niet behaald is of als de BAV niet in staat is om over de bovenvermelde
agendapunten te beraadslagen en te stemmen, dan wordt er een nieuwe vergadering belegd om over
dezelfde agendapunten te beraadslagen en te stemmen. Op die nieuw belegde vergadering is geen
quorum vereist en zullen de besluiten over de agendapunten worden genomen met een meerderheid
van twee derde (2/3) van de stemmen die tijdens die vergadering worden uitgebracht.
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ORGANISATIE VAN DE AVA EN DE BAV
De documenten die betrekking hebben op de BAV vindt u op www.triodos-im.com.
Conform de wet van het Groothertogdom Luxemburg van 25 november 2020 inzake verlenging van de
maatregelen van artikel 1 (1) van de wet van 23 september 2020 tot 30 juni 2021, zal de BAV worden
gehouden zonder fysieke aanwezigheid en kunnen aandeelhouders bij volmacht stemmen. Met het oog
daarop verzoeken wij u vriendelijk om vóór 26 april 2021 om 09.00 het bijgevoegde volmachtformulier
ingevuld en naar behoren ondertekend per e-mail (rbcis_lu_fund_documentation1@rbc.com) of per fax
(+352 2460 3331) te sturen naar Triodos SICAV I, c/o RBC Investor Services Bank S.A., ter attentie van
mevr. Joanna Plucinska, Fund Corporate Services.
Mocht u behoefte hebben aan verdere informatie, neem dan contact op met de klantenservice op
telefoonnummer: +31 30 694 2400, e-mail: TriodosIM@triodos.com.
Hoogachtend,

TRIODOS SICAV I
De Raad van Bestuur
Bijlage: volmachtformulieren
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