Robeco Hollands Bezit N.V.

(de “Vennootschap”; beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

te houden op 17 juni 2019 ten kantore van de Vennootschap Weena 850 te Rotterdam, om 10.00 uur.
Agenda voor de vergadering:

1. Opening en mededelingen
2. Ontbinding van de Vennootschap op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen
(stempunt)
3. Benoeming van de vereffenaar(s) (stempunt)
4. Aanwijzing van de bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap (stempunt)
5. Rondvraag en sluiting
De agenda, het informatiememorandum, waarin de reden, wijze van uitvoering en de gevolgen van
de ontbinding worden beschreven (het “Informatie Memorandum”), en de overige informatie, liggen
ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Weena 850, 3014 DA Rotterdam, via www.robeco.com/hollandsbezit en bij ING Bank N.V. Issuer Services, Foppingadreef 7, 1102 BD
Amsterdam (Iss.Pas@mail.ing.nl). Na effectuering van de ontbinding en de uitkering ten titel van liquidatie zullen de aandeelhouders in de Vennootschap in beginsel deelnemen in de Luxemburgse entiteit
Robeco Capital Growth Funds – subfonds RobecoSAM Sustainable European Equities* (het “Subfonds”)
(de “Overheveling”).
Voor een overzicht van de materiële wijzigingen tussen een deelneming in de Vennootschap en het
Subfonds wordt verwezen naar het Informatie Memorandum. Gedurende een maand na de datum van
deze bekendmaking kunnen aandeelhouders in de Vennootschap onder de gebruikelijke voorwaarden
uittreden, dan wel hun aandelen laten omzetten in aandelen van een ander fonds als bedoeld in het
Informatie Memorandum.
De Overheveling zal naar verwachting geëffectueerd worden op 4 september 2019 , en zal niet separaat
bekend worden gemaakt.
Registratiedatum. De directie van de Vennootschap heeft bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op 20 mei 2019 (de “Registratiedatum”) – na verwerking van alle bij- en
afschrijvingen per die datum – zijn geregistreerd als aandeelhouders van de Vennootschap in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen en die tevens zijn aangemeld op de
hierna beschreven wijze.
Aanmelding. Stem- en vergadergerechtigden die aan een vergadering wensen deel te nemen dan wel

zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 21 mei 2019 tot en met 10 juni
2019 via hun bank aanmelden bij ING Bank N.V. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waarin is opgenomen het aantal aandelen
dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de Registratiedatum werd gehouden. Zij ontvangen van hun bank een registratiebewijs.
Stem- en vergadergerechtigden die een rekening aanhouden bij Robeco en die aan de vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 21
mei 2019 tot en met 10 juni 2019 schriftelijk aanmelden op het kantooradres van de Vennootschap.

Volmachten. De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk

gevolmachtigde. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschappen, via
www.robeco.com/riam en bij ING Bank N.V. De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk op 10 juni 2019 te zijn ontvangen op één van de in het formulier vermelde adressen.
De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht op de dag van de vergadering vóór de aanvang in te leveren bij de inschrijfbalie.
De directie

Rotterdam, 3 mei 2019

* Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Sustainable European Equities wijzigt per juni 2019, onder voorbehoud van goedkeuring van de
Luxemburgse toezichthouder (CSSF), van naam in Robeco Capital Growth Funds – Robeco Sustainable European Stars Equities.

