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Per aangetekend schrijven
Naam + adres
Aandeelhouder
Luxemburg, 9 april 2021
Geachte mevrouw, geachte heer,
Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
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 Jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (de ‘Vergadering’) van Triodos SICAV I (de ‘Vennootschap’) worden gehouden zonder fysieke
aanwezigheid. De aandeelhouders van de Vennootschap worden uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan de
Vergadering die zal worden gehouden op 28 april 2021 om 10.00 uur. Om te kunnen stemmen, dienen de
aandeelhouders het bijgevoegde volmachtformulier terug te sturen.
De agenda is als volgt:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Het aanhoren en kennisnemen van:
a) het managementrapport van de Bestuurders m.b.t. boekjaar 2020
b) het verslag van de auditor m.b.t. boekjaar 2020
c) de kennisgeving van het overlijden van mevr. Molitor
Het goedkeuren van de vermogensopstelling en de winst- en verliesrekening m.b.t. boekjaar 2020
Het goedkeuren van de toewijzing van het nettoresultaat m.b.t. boekjaar 2020
Het verlenen van kwijting aan de Bestuurders wat betreft het vervullen van hun taken m.b.t. boekjaar 2020
a) Het verkiezen van een Klasse P Bestuurder voor een periode van vier jaar die eindigt op de datum
waarop de Vergadering in 2025 zal worden gehouden, aangezien het mandaat van de heer Dirk van
Ommeren op 28 april 2021 verloopt.
De Klasse P aandeelhouder stelt, in volgorde van voorkeur, twee kandidaten voor ter (her)verkiezing als
Klasse P Bestuurder (één kandidaat te selecteren):
1. De heer Dirk van Ommeren (voor herverkiezing)
2. De heer Georg Schürmann (onder voorbehoud van en vanaf de goedkeuring van de CSSF, mocht
deze vóór de Vergadering niet zijn ontvangen)
b) Het verkiezen van mevr. Jane Wilkinson als Onafhankelijke en niet-Klasse P Bestuurder voor een
mandaat van vier jaar dat eindigt op de datum waarop de Vergadering in 2025 zal worden gehouden. Dit
ter vervanging van mevr. Corinne Molitor die in augustus 2020 is overleden. De CSSF heeft op 22 januari
2021 een verklaring van geen bezwaar afgegeven m.b.t. de voorgestelde benoeming van mevr. Wilkinson.
Het herverkiezen van de auditor, PricewaterhouseCoopers Luxembourg, voor boekjaar 2021
Het goedkeuren van de vergoeding voor de Bestuurders voor boekjaar 2021

De documenten die betrekking hebben op de Vergadering vindt u op www.triodos-im.com.
Wilt u digitaal deelnemen aan de Vergadering, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit vóór 22 april 2021 om 09.00
uur per e-mail (rbcis_lu_fund_dom_corpsec@rbc.com) kenbaar te maken.
Om te stemmen, verzoeken wij u vriendelijk om vóór 26 april 2021 om 09.00 uur het bijgevoegde volmachtformulier
ingevuld en ondertekend per e-mail (rbcis_lu_fund_dom_corpsec@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 Fund Corporate Services Domiciliary Services.
Aandeelhouders worden erop gewezen dat besluiten worden goedgekeurd bij eenvoudige meerderheid van de
stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Onthoudingen van stemmen worden niet
meegeteld.
Aandeelhouders worden er tevens op gewezen dat exemplaren van het laatste jaarverslag verkrijgbaar zijn op het
hoofdkantoor van de Vennootschap.
Hoogachtend,
TRIODOS SICAV I
De Raad van Bestuur
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Bijlage: volmachtformulier

