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Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Robeco Umbrella Fund I N.y.

Te houden op donderdag 19 december 2019 om 09.30 uur 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 N.y.
Robeco Customized US Large Cap Equities N.y.
Robeco Umbrella Fund I N.V.
(de “Vennootschappen”; beieggingsmaatschappijen met veranderlifk kapitaa!)

Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhauders
te houden op 19 december 2019 ten kantare san de Vennoatschappen, Weena 850 te Ratterdam,
respectieselijk am:
09.00 uur saor Robeca Afrika Fonds NV.
0910 uur soor Rabeca US Cansersatise High Dividend Equities N.y.
09.20 uur soar Robeco Customized US Large Cap Equities NV.
09.30 uur soar Robeca Umbrella Fund I N.y.

Agenda voor de vergaderingen:
1. Opening en mededelinqen
2. Vaarstel tat wijziging van de taal san de jaarserslaqen van bet Nederlands naar bet Engeis

Istempunt)
3. Randsraaq en sluiting

De agenda’s met taeIichting liggen soar aandeelhauders en anderen die daartae gerechtigd zijn ter
inzage en zijn kastelaos serkri)gbaar ten kantare van de Vennoatscbappen, Weena 8S0, 3014 DA
Rafterdam, via www.rabeca.com/riam, aismede bij ING Bank NV. Issuer Services, Fappingadreef 7, 1102
RD Amsterdam (iss.pas@ting.com). De jaarserslaqen san de laatste drie )aar zijn basendien bnncbikbaar
via www.rabeca.com/riam. indien de sergaderinqen besluiten tat instemming met bet saarstnl zal dit
niet afzanderlijk bekend warden gemaakt.

Registratiedatum
De directies van de Vennaatschappen hebben bepaald dat als stem- en sergadergerechtigden hebben te
gelden, zi) die op 21 november 2019 (de “Registratiedatum”) — na serwerking san ails hi)- en afschri)sin
gen per die datum —zi)n geregistreerd als aandeeihauders san de Vnnnaatschappen in de administratin
van de bi) Euraclear Nederland aangesiaten instelhngen en die tnsens zijn aangemeld op de hierna
beschrenen wi)ze.

Aanmelding
Stem- en vergadergsrechtigden die aan een vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter
vergadering willen laten sertegenwaardigen, kunnen zich vanaf 22 november tot en met 12 decem
ber 2019 via bun bank aanmeiden bi) INC Bank NV. Deze aanmelding dient sergezeld te gaan san een
verkiaring van een hi) Euraclear Nederland aangeslaten insteiling waarin is apgenomen bet aantal aan
delen dat door de betreffsnde stem- of sergadergerechtigde ap de Registratiedatum werd gehasden.
Zi) antsangen san bun bank sen registratiebewi)s. Stem- en sergadergerechtigden die een rekening
aanhauden hi) Rabeca en die aan sen sergadering wensen deel te nemen danwei zich ter vergadering
wilien laten sertegenwaardigen, kunnen zich sanaf 22 november tat en met 12 december 2019
schrifteii)k aanmelden op bet kantaaradres san de Vennaatschappen.

Volmachten
De stem- en serqaderrechten kunnen desgewenst warden uitqeaefend door enn scbrifteli)k
gesalmachtigde. Hiertae dient de aandeeihauder zi)n aandeIen aan te melden op de biervoar
beschresenwi)ze.VaImachtfarmulierenzijnkasteiaasverkri)gbaartenkantoresandeVennnotschappen,sia
www.rabsca.com/riam en bi) ING Bank NV. Os schriftsh)ke saImacht, die tesens sen stsminstructie
amsat, dient uiterli)k op 12 december 2019 te zi)n antsangsn op den san de in bet tarmuher ssrmnidn
adressen. Os gesaImachtigds dient bet registrasiebewijs en sen kapie sands saimacbt op dv dag sands
sergadering sOOr dv aansang in te leseren hi) de inscbri)tbalie.

Os directies Ratterdam, 5 november 2019



ROB2CO

Robeco Umbrella Fund I N.y.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN

AAN D EELHO U DERS

te houden op donderdag 19 december 2019 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te Rotterdam,
aanvang 09.30 uur

AGENDA

1. Opening en mededelingen

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

3. Rondvraag en suiting



ROB2CO

Dnderwerp Voorstel wijziging van de taal van de Van Diredies van:
jaarverslagen van Nederlands naar Robeco Afrika Fonds NV.
Engels Robeco US Conservative High

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

Equities NV.
Pagina 1 van 1 Robeco Umbrella Fund I NV.

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

Ioelichting op het voorstel tot wijziginq 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 2:391 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
efticintie wordt daarom voorgesteld de taal van de jaarverslagen te wijzigen van Nederlands naar Engels met
ingang van het boekjaar 2019.

Voor de gewenste wijziging van de taal van de jaarverslagen is op grond van de aftikelen 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 stemmen.



ROBECO

Volmachiformulier
Voor houders van qewone aandelen in Robeco Umbrella Fund I N.y.

(“de vennootschap”) ten behoeve
van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”)

te houden op 19 december 2019 ten kantore van de vennootschap te Rofterdam

Ondergetekende,

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonn urn met:

verklaart zich met bettekking tot

_________

[aantal] aandelen te hebben aangemeld voor de bovenvermelde
aandeelhoudersvergadering en verleent hierbij last en volmacht aan:

de heer / mevtouw

___________________________________________________

[naam en adres]

E een door Robeco Umbrella Fund I NV. aan te wijzen gevolmachtigde

om hem / haat te vertegenwoordigen op de BAVA en aldaat namens hem / haat het wootd te voeten 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)

Getekendte

______________________________op

Naam en handtekening

Middels ditformulier geeft u aan niet persoonlijk op de BAVA aanwezig te zullen zijn. Ditformulier dient uiterlijk
12 december 2019 in het bezit te zijn van het Groepssecretariaat van Robeco, Weena 850, 3014 DA Rotterdam,
of pet e-mail via meetings@robeco.nl.

Aankruisen wat van toepassing is. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Bii gebreke van een

steminstrudie staat het de gevolmachtigde vrij am naar eigen inzicht te stemmen.


