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Per aangetekende brief
Naam + Adres
Aandeelhouder
Luxemburg, 7 april 2020
Geachte mevrouw, geachte heer,
Oproepingsbericht voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
In overeenstemming met de Groothertogelijke verordening van 18 maart 2020 betreffende de preventie van de
verspreiding van het virus COVID-19, en de richtlijnen ontvangen door de autoriteiten en de CSSF, zullen
aandeelhouders niet fysiek aanwezig mogen zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de
“Vergadering”) van Triodos SICAV I (de “Vennootschap”). Aandeelhouders worden bij dezen uitgenodigd om
digitaal deel te nemen aan de Vergadering die op 22 april 2020 om 10.00 uur zal plaatsvinden. Op de agenda staan
de volgende punten:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bespreken en bevestigen van:
a) het beheerverslag van de Bestuurders over het boekjaar 2019
b) het verslag van de accountant over het boekjaar 2019
Goedkeuren van de staat van activa en passiva, en de winst- en verliesrekening voor het boekjaar 2019
Goedkeuren van de toekenning van de nettoresultaten voor het boekjaar 2019
Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun taken voor het boekjaar 2019
a) Een Klasse P Bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar, die zal eindigen op de datum van
de Vergadering van 2024. De aandeelhouder van Klasse P stelt twee kandidaten voor de (her)benoeming
als Bestuurder van Klasse P voor, in volgorde van voorkeur:
1. Dhr. Garry Pieters (voor herbenoeming)
2. Mw. Sheenagh Gordon-Hart (behoudens en effectief vanaf de goedkeuring van de CSSF, indien niet
ontvangen voorafgaand aan de Vergadering)
b) Een Klasse P Bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar, die zal eindigen op de datum van
de Vergadering van 2024. De aandeelhouder van Klasse P stelt twee kandidaten voor, in volgorde van
voorkeur:
1. Dhr. Jeroen Smakman (behoudens en effectief vanaf de goedkeuring van de CSSF, indien niet
ontvangen voorafgaand aan de Vergadering)
2. Dhr. Georg Schürmann (behoudens en effectief vanaf de goedkeuring van de CSSF, indien niet
ontvangen voorafgaand aan de Vergadering)
De accountant, PricewaterhouseCoopers Luxemburg, herbenoemen voor het boekjaar 2020
De vergoeding van de Bestuurders goedkeuren voor het boekjaar 2020

De documenten met betrekking tot de Vergadering zijn beschikbaar op www.triodos-im.com. De documenten met
betrekking tot de Vergadering zijn kostenloos verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank N.V.
(Belgian Branch), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, of via telefoon op 02 548 28 51
Om te stemmen vragen wij u om vóór 20 april 2020 het bijgevoegde volmachtformulier naar behoren ingevuld en
ondertekend terug te sturen per email (rbcis_lu_fund_dom_corpsec@rbc.com) of per fax (+352 2460 3331) naar
TRIODOS SICAV I, c/o RBC Investor Services Bank S.A., ter attentie van Fund Corporate Services – Domiciliary
Services of aan Triodos Bank N.V. (Belgian Branch), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.
De besluiten zullen worden goedgekeurd bij een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders. Met onthoudingen zal geen rekening worden gehouden.
Exemplaren van het laatste jaarverslag zijn verkrijgbaar op het Hoofdkantoor van de Vennootschap of bij Triodos
Bank N.V. (Belgian Branch), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.
Alle informatie over de Vennootschap waaronder de “Essentiële beleggersinformatie” in het Nederlands en het
Frans en het prospectus en de laatste periodieke verslagen in het Engels zijn beschikbaar op www.triodos.be. Ze
zijn ook gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank N.V. (Belgian Branch), Hoogstraat 139/3,
1000 Brussel, of via telefoon op 02 548 28 51.
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in De Tijd, L’Echo en La Libre.
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De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen.

Met vriendelijke groeten,

TRIODOS SICAV I
De Raad van Bestuur

Bijlage: volmachtformulier

