VOLMACHTFORMULIER
Ik/Wij _______________________________________________, houder(s) van
______ aandelen in het Triodos Euro Bond Impact Fund

______ aandelen in het Triodos Impact Mixed Fund-Neutral

______ aandelen in het Triodos Sterling Bond Impact Fund1

______ aandelen in het Triodos Impact Mixed Fund-Offensive

______ aandelen in het Triodos Global Equities Impact Fund

______ aandelen in het Triodos Pioneer Impact Fund

______ aandelen in het Triodos Impact Mixed Fund-Defensive
(Gelieve het aantal aandelen te vermelden dat u per subfonds van TRIODOS SICAV I bezit)
duid(en) hierbij aan als mijn/onze gevolmachtigde, met volledige bevoegdheid tot vervanging, de Voorzitter van de
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de ‘Vergadering’), teneinde ondergetekende met alle rechten en
plichten te vertegenwoordigen tijdens de Vergadering die zal worden gehouden op 28 april 2021 om 10.00 uur of tijdens
een eventuele verdaging daarvan.
De volmacht verleent de bevoegdheid:
▪
Om deel te nemen aan de zitting van de Vergadering die zal worden gehouden op 28 april 2021 evenals aan de
daaropvolgende zitting indien tijdens de eerste zitting niet kon worden beraadslaagd.
▪
Om deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen over alle agendapunten.
▪
Om alle maatregelen te treffen die nuttig en/of noodzakelijk worden geacht in het belang van Triodos SICAV I (met
inbegrip van al haar subfondsen) om het goed en behoorlijk uitvoeren van onderhavige volmacht te verzekeren.
Bijgevolg machtigt ondergetekende de gevolmachtigde om te stemmen over de volgende agendapunten:
Voor

Tegen

Onthouding

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

1.

2.

Het goedkeuren van de vermogensopstelling en de winst- en verliesrekening m.b.t.
boekjaar 2020

3.

Het goedkeuren van de toewijzing van het nettoresultaat m.b.t. boekjaar 2020

4.

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)

5.

of
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.

6.

Het herverkiezen van de auditor, PricewaterhouseCoopers Luxembourg, voor boekjaar
2021

7.

Het goedkeuren van de vergoeding voor de Bestuurders voor boekjaar 2021

Datum: ____________________

Handtekening: ______________________________
Opmerking: Gelieve de vakjes aan te vinken om uw keuze kenbaar te maken. Zijn er vakjes niet aangevinkt, dan wordt de volmacht beschouwd als het
afgeven van een algemeen mandaat aan de hierbij aangeduide gevolmachtigde tijdens de bovenvermelde Vergadering.
1

Het compartiment is niet geregistreerd in België.

