
  

 

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Triodos Impact Strategies N.V. 

 
Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene 
Vergadering  (“de vergadering”) van Triodos Impact Strategies N.V., te houden op woensdag 
07 December 2022, om 14.30 uur, Hoofdstraat 10, Driebergen-Rijsenburg. Op de agenda 
van de vergadering staan de opening van de vergadering, de wijziging van de statuten van 
het fonds om deze ook in Denemarken aan te kunnen bieden, de rondvraag en de sluiting 
van de vergadering. De agenda met bijbehorende stukken kunnen via de website worden 
gedownload, maar liggen ook ter inzage ten kantore van het fonds, Hoofdstraat 10, 3972 
LA, te Driebergen-Rijsenburg en worden op aanvraag kosteloos toegestuurd aan 
aandeelhouders. Bel 030 - 693 65 11 of kijk op www.triodos-im.com 
 
Registratie vergadergerechtigden 
Aandeelhouders die op 09 november 2022 aandelen Triodos Impact Strategies N.V. 
bezitten en zich hebben aangemeld op de hieronder vermelde wijze, zijn stemgerechtigd. 
Het aantal stemrechten is het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op 09 november 
2022 
 
Registratie en aanmelding 
Aandeelhouders van Triodos Bank N.V. kunnen zich direct aanmelden bij Triodos Bank N.V. 
Alle andere aandeelhouders kunnen de vergadering bijwonen door zich via hun bank of 
commissionair bij CACEIS, t.a.v. Agent Services, De Entree 500, 1101 EE Amsterdam-
Zuidoost, of per email via global.proxyvoting@caceis.com aan te melden. Bij deze 
aanmelding dient uiterlijk 30 november 2022 (CET 17.00 uur) een schriftelijke verklaring 
van een bij Euroclear Nederland N.V. toegelaten bank of andere instelling als bedoeld in de 
Wet giraal Effectenverkeer ten kantore van CACEIS te zijn ontvangen. 
 
Stemmen bij volmacht 
Aandeelhouders die een volmacht willen afgeven en hun aandelen houden bij Triodos Bank 
N.V. kunnen zich melden bij Triodos Bank N.V. Alle andere aandeelhouders kunnen ook een 
volmacht afgeven. Zij melden zich daarvoor bij de intermediair waar zij hun aandelen 
houden. De volmachthouder kan de stemmen uitbrengen, als de volmacht is ontvangen op 
uiterlijk 30 november 2022. 
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