
Robeco Private Equity

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten
te houden op vrijdag 12 juni 2015 om 10.00 uur ten kantore van de  beheerder, 
Robeco Institutional Asset Management B.V., Coolsingel 120 te  Rotterdam.
De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2.  Verslag van de beheerder omtrent de gang van zaken en het gevoerde 

beheer in het afgelopen boekjaar
3.  Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014
4.  Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2015 aan 

KPMG Accountants N.V.
5.  Rondvraag
Deze oproeping, de agenda en het jaarverslag 2014 liggen voor  participanten 
en anderen die daartoe gerechtigd zijn ter inzage en zijn kosteloos 
 verkrijgbaar ten kantore van Robeco, Coolsingel 120 te Rotterdam, alsmede 
bij Rabobank International, Postbus 17100, UC-O-331, 3500 HG Utrecht. Het 
jaarverslag is bovendien beschikbaar op internet via www.robeco.com/riam.

Aanmelding
Houders van een rekening bij Robeco dienen, om de vergadering bij te 
 wonen en te kunnen stemmen, uiterlijk 5 juni 2015 de beheerder van hun 
voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte te stellen.
Overige participanten en anderen die – al dan niet als stemgerechtigden 
– gerechtigd zijn de vergadering bij te wonen, dienen de bewijsstukken 
 dienaangaande uiterlijk 5 juni 2015 ten kantore van Rabobank International 
te deponeren.

Volmachten
De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden  uitgeoefend 
door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe dient de participant 
zijn  participaties aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. 
 Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Robeco, via  
www.robeco.nl en bij  Rabobank International. De schriftelijke volmacht, 
die tevens een  steminstructie omvat, dient uiterlijk op 5 juni 2015 te 
zijn  ontvangen op één van de in het formulier vermelde adressen. De 
 gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht op de dag van de 
 vergadering vóór de aanvang in te leveren bij de inschrijfbalie.

De beheerder  Rotterdam, 30 april 2015


