Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

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

te houden op 20 september 2019 ten kantore van de Vennootschap, Weena 850 te Rotterdam,
om 10.00 uur.
Agenda voor de vergadering:

1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen
Voorstel tot wijziging van de statuten (stempunt)
Voorstel tot vermindering van het geplaatst kapitaal (stempunt)
Rondvraag en sluiting

De agenda met toelichting (die het voorstel tot wijziging van de statuten bevat) ligt ter inzage en is
voor aandeelhouders en anderen die daartoe gerechtigd zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de
Vennootschap (Weena 850, 3014 DA Rotterdam) en bij ING Bank N.V. Issuer Services (Foppingadreef
7, 1102 BD Amsterdam, Iss.Pas@mail.ing.nl). De agenda met toelichting en de jaarverslagen van de
laatste drie jaar zijn bovendien beschikbaar via www.robeco.com/riam. Indien de vergadering besluit
tot instemming met de voorstellen zal dit niet afzonderlijk bekend worden gemaakt.
Stem- en vergadergerechtigden die aan de vergadering wensen deel te nemen of zich ter vergadering
willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 24 augustus tot en met 13 september 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 (23 augustus 2019) werd
gehouden.
Stem- en vergadergerechtigden die een rekening aanhouden bij Robeco en die aan de vergadering
wensen deel te nemen of zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich
vanaf 24 augustus tot en met 13 september 2019 schriftelijk aanmelden op het kantooradres van
de Vennootschap.
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 Vennootschap,
via www.robeco.com/riam en bij ING Bank N.V. De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie
omvat, dient uiterlijk op 13 september 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, 9 augustus 2019

