Volmachtformulier
Ik/Wij, _______________________________________________, houder(s) van
______ aandelen van Triodos Euro Bond Impact Fund
______ aandelen van Triodos Sterling Bond Impact

Fund1

_____ aandelen van Triodos Global Equities Impact Fund
____ aandelen van Triodos Impact Mixed Fund–Defensive

1

Het compartiment is niet geregistreerd in België.

______ aandelen van Triodos Impact Mixed Fund-Neutral
____ aandelen van Triodos Impact Mixed Fund-Offensive
______ aandelen van Triodos Pioneer Impact Fund

(Vermeld het aantal aandelen dat u houdt in elk compartiment van TRIODOS SICAV I)
stel/stellen hierbij de Voorzitter van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) aan als
mijn/onze bevoegde gevolmachtigde om de ondergetekende(n) met alle rechten en plichten te vertegenwoordigen op de
Vergadering die zal plaatsvinden op 22 april 2020 om 10.00 uur of enige verdaging daarvan.
De gevolmachtigde mag:
▪
Deelnemen aan de Vergadering die zal plaatsvinden op 22 april 2020 en, in voorkomend geval, de verdaging
daarvan indien de eerste sessie niet kon delibereren;
▪
Deelnemen aan alle deliberaties en stemmen over alle agendapunten;
▪
Elke maatregel nemen die nuttig en/of noodzakelijk wordt geacht in het belang van Triodos SICAV I (inclusief een
van of al zijn compartimenten) en om te garanderen dat deze volmacht naar behoren wordt uitgevoerd.
Als gevolg daarvan geeft ondergetekende aan de gevolmachtigde de toestemming om te stemmen op de volgende
agenda:
Voor

Tegen

Onthouding

Bespreken en bevestigen van:
1.

a)

het beheerverslag van de Bestuurders over het boekjaar 2019

b)

het verslag van de accountant over het boekjaar 2019

2.

Goedkeuren van de staat van activa en passiva, en de winst- en verliesrekening voor
het boekjaar 2019

3.

Goedkeuren van de toekenning van de nettoresultaten voor het boekjaar 2019

4.

Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun taken voor het
boekjaar 2019

5.

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 (één kandidaat aankruisen):
1) Dhr. Garry Pieters (voor herbenoeming)
of
2) Mw. Sheenagh Gordon-Hart (behoudens en effectief vanaf de goedkeuring van
de CSSF, indien niet ontvangen voorafgaand aan de Vergadering)
b) Een Bestuurder van Klasse P 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 (één kandidaat aankruisen):
1) Dhr. Jeroen Smakman (behoudens en effectief vanaf de goedkeuring van de
CSSF, indien niet ontvangen voorafgaand aan de Vergadering)
of
2) Dhr. Georg Schürmann (behoudens en effectief vanaf de goedkeuring van de
CSSF, indien niet ontvangen voorafgaand aan de Vergadering)

6.

De accountant, PricewaterhouseCoopers Luxemburg, herbenoemen voor het boekjaar
2020
De vergoeding van de Bestuurders goedkeuren voor het boekjaar 2020

7.

Datum: ____________________

Handtekening: ______________________________
NB. Vink de vakjes aan om uw keuze duidelijk te maken. Als de vakjes niet worden aangevinkt, zal ervan uit worden gegaan dat het volmachtformulier een
algemeen mandaat geeft aan de bij dezen aangestelde bevoegde gevolmachtigde om te stemmen op de eerder vermelde vergadering.

