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Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Robeco Customized US Large Cap Equities N.y.

te houden op 19 december 2019 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te
Rotterdam

1. Oproepadvertentie

2. Agenda

3. Toelichting op de agenda

4. Volmachiformulier



ROB2CO
The Investment Engineers

Robeco Afrika Fonds Nil.
Robeco US Conservative High Dividend Equities Nil.
Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.
Robeco Umbrella Fund I N.y.
(de “Vennootochappen”; befeqgingomootschoppijen met vemnder!ifk kapitool)

Buitengewone Algemene Vergaderingen ean Aandeelhouders
In houden op 19 december 2019 ten kantore van de Yennootschappen, Weena 850 In Rofterdam,
respectineelijk om:
09.00 usr noor Robeco Afrika Fonds N.Y.
09.10 uur noor Robnco US Conservative High Dividend Equities N.Y.
09.20 uur voor Robeco Customized US Large Cap Equities N.Y.
09.30 uur voor Robeco Umbrella Fund I N.Y.

Agenda voor de vergaderingen:
1. Opening en mededelivgen
2. Yoorstel tot wijziging van de taal van dn jaarverslagen van bet Nederlandu naar bet Engels

(stempunt)
3. Rondvraag en sluiting

On agenda’s met toelichting liggee voor aandaelhouders en anderee die daartoe gerechtigd zijn ter
inoege en zije kosteluos verkrijgbaar ten kantora van de Yennootschappen, Weena 850, 3014 DA
Rottnrdam, via www.robeco.com/riam, aismede bij ING Bask N.Y. Issuer Services, Foppingadreef 7,1102
80 Amsterdam (iss.pas@ing.com). On jearversiagen van de laatste dna jeer zijn bovendien beschikbaar
via www.robeco.com/riam. ledien de vergadeningen besluiten tot instemming met het voorstel zel dit
niet afzonderlijk bekend worden gemeekt.

Registratiedatum
De directies van de Yennootschappnn bebben bepeeld dat els stem- en vergedergerechtigden hebben te
gelden, zij din op 21 november 2019 (de “Registretiedatum”) — ne verwerking van nile bij- en efschnijvin
gee per die datum —oily geregistreerd als aendanihouders van de Yennuutschappen in de edministratie
yen de bij Euroclear Nederland eengesluten installingen en die tevens sun eangemeld op de hierne
beschreeen wijza.

Aanmeldtng
Stem- en vergadergerechtigden die ann nan vergadening wensen deal te nemen denwel zich ten
vergedening willen laten vertegenwourdigen, kuneen zich venaf 22 november tot en met 12 decem
ber 2019 via bun bank aunmelden bij ING Bank N.Y. Deon aanmelding dient vergezeld te gaas van ann
verkiaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten installing waanin iu opgenomen bet aantal aan
delen dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de Rngistratiadatum wend gehouden.
Zij onteangen van hue bank eec registratiebewijs. Stem- en vergadergerechtigdan die nan rekaning
aunhouden bij Robeco en die aan een vergadering wensen deal ta semen danwel zich tar vergadering
willee laten vertegenwoordigev, kunnee oich eanaf 22 november tot en met 12 december 2019
schnittelijk aanmelden op het kaetooradres van da Yaeeootschappen.

Volmathten
On stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefeed door nen schniftelijk
gevolmachtigde. Hinrtoe dient da aundeelbouder zijn aandelen ann te meldee op de hiervoor
beschrevenwijoe.Yolmachfformuliernnoijn kostnloosvarkrijgbaartenkantorevan deYennootschappen,via
www.robeco.com/riam an bij ING Bank N.Y. On schriftelijke eolmacht, die tevans nan steminstrudie
omvat, diant uitarlijk op 12 december 2019 te oijn oewangee op dde van de in hat formulier vermalde
adresuen. On gevolmachtigda dient hat registratiabawiju an nan kopie van de volmacht op de dag van de
vergadening vddr de aanvang in te leveren bij de inschrijtbalie.

De directias Rottardem, S novembar 2019



ROB2CO

Robeco Customized US Large Cap Equities N.y.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN

AANDEELHOUDERS

te houden op dondetdag 19 december 2019 ten kantore van de vennootschap, Weena $50 te Rotterdam;
aanvang 09.20 uur.

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Voorstel tot wijziging van de taal van de jaarverslagen van het Nederlands naar het EngeI5 (stempunt)

3. Rondvraag en sluiting



ROB2CO

Onderwerp Voorstel wijziging van de taal van de Van Diredies van:
jaarverslagen van Nederlands naar Robeco Afrika Fonds N.y.
Engels Robeco US Conservative High

Dividend Equities N.y.
Datum november 2079 Robeco Customized US Large Cap

Equities N.y.
Pagina 7 van 1 Robeco Umbrella Fund N.y.

Aan Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van:
Robeco Afrika Fonds N.y.
Robeco US Conservative High
Dividend Equities NV.
Robeco Customized US Large Cap
Equities N.y.
Robeco Umbrella Fund I NV.

Toelichting op het voorstel tot wijziging van de taal van de
jaarverslagen van Nederlands naar Engels

Door de uitbesteding van de administratie naari.P. Morgan worden de concept-jaarverslagen opgesteld in het
Engels. Omdat een jaarverslag op grond van de artikelen 2:362 en 2:397 van het Burgerlijk Wetboek in het
Nederlands dientte worden opgesteld, moet een Nederlandse vertaling worden gemaakt en vervolgens
gecontroleerd door de externe accountant. Dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Uit oogpunt van
efficiëntie wordt daarom voorgesteld de taal van de iaarverslagen te wijzigen van Nederlands naar Engels met
ingang van het boekjaar 2079,

Voor de gewenste wijziging van de taal van de jaarverslagen is op grond van de artikelen 2:362 en 2:391 van het
Burgerlijk Wetboek een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. Een dergelijk besluit
vereist een volstrekte meerderheid van stem men.
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Volmachtformulier
Voor houders van gewone aandelen in Robeco Customized US Large Cap Equities N.y. (“de vennootschap”)

ten behoeve van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA”)
te houden op donderdag 19 december 2019 ten kantore van de vennootschap te Rofterdam

Dndergetekend e,

Naarn:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonn urn mer:

- verklaart zich met betrekking tot

_________

[aantal] aandelen Robeco Customized US Large Cap
Equities EUR G te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering;

- verklaart zich met betrekking tot

_________

[aantal] aandelen Robeco Customized US Large Cap
Equities EUR X te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering;

de heer / mevrouw

___________________________________________________

[naam en adres]

een door Robeco Customized US Large Cap Equities NV. aan te wijzen gevolmachtigde

om hem / haar te vertegenwoordigen op de BAVA en aldaar namens hem / haar het woord te voeren en stem uit
te brengen op de wijze als hierna aangegeven:

Agendapunt Voor* Tegen* Onthouding*

2. Voorstel tot wijziging van de taal van de jaarverslagen van het
Nederlands naar het Engels (stempunt)

Getekend te

____________________________________op __________________________________

Naam en handtekening

Middels dit formulier geeft u aan niet persoonhijk op de BAVA aanwezig te zullen zijn. Dit formulier dient uiterlijk
12 december 2019 in het bezit te zijn van het Groepssecretariaat van Robeco, Weena 850, 3014 DA Rofterdam,
of per e-mail via meetings@robeco.nl.

Aankruisen wat van toepassing is. Alleen volledig ingevuldeformulieren kunnen in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een

steminstructie staat het de gevolmachtigde vri om naar eigen inzicht te stemmen.


