
ROBECO

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V.

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

1. Oproepadvertentie

2. Agenda

3. Toelichting op de agenda

4. Volmachtformulier



ROB2CO
The Investment Engineers

Robeco Afrika Fonds Nil.
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V.
Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.
Robeco Umbrella Fund I Nil.
(de “Vennootschoppen”; beiegqingsmootschoppijen met veranderh/k kopitool)

Buitengewone Algemene vergaderingen van Aandeelhouders
te houden op ig december 2019 ten kantore van de Vennootschappen, Weena 850 te Rotterdam,
respectieselijk om:
09.00 uur voor Robeco Afrika Funds NV.
0910 uur voor Robeco US Conservative High Dividend Equities NV.
09.20 uur voor Robeco Customized US large Cap Equities NV.
09.30 uur voor Robeco Umbrella Fund I NV.

Agenda voor de vergaderingen:
1. Opening en mededelingen
2. Voorstel tot wijziging van de taal van de jaarverslagen van hnt Nederlands naar bet Engels

(stempunt)
3. Rondvraag en sluiting

De agenda’s met toelichting liggen voor aandeelhouders en anderen die daartoe gerechtigd zijn ter
inzage en oijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschappen, Weena 850, 3014 DA
Rotterdam, via www.robeco.com/riam, alsmede bi) NO Bank NV. Issuer Services, Foppingadreef 7,1102
80 Amsterdam (iss.pas@ing.com). De jaarverslagen van de Iaatste drie jaar zijn bovendien beschikbaar
via www.robeco.com/riam. Indien de vergaderingen besluiten tot instemming met bet voorstel zal dit
niet afronderlijk bekend worden gemaakt.

Registratiedatum
De directies van de Vennootschappen hebben bepaald dat am stem- en vergadergerechtigden hebben te
gelden, zi) die op 21 november 2019 (de “Registratiedatum”) — na verwerking van aIm hi)- en atscbri)smn
gen per die datum —oijn geregistreerd als aandeelbouders van de Vennootschappen in de administratie
van de bij Euroclear Nederland aangeslotnn instellingen en die tevens oi)n aangemeld op de hinrna
bescbreven wijoe.

Aanmelding
Stem- en vergadergerechtigden die aan een vergadering wnnsen deel te nemen danwel zich ter
vergadering willen laten vertngenwoordigen, kunnen zich vanaf 22 november tot en met 12 decem
ber 2019 via bun bank aanmelden bi) NO Bank NV. Deze aanmnlding dient vergezeld tn gaan van een
verklaring van een bi) Euroclear Nederland aangesloten instelling waarin is opgenomen bet aantal aan
delen dat door de betreffende stem- of vergadergerecbtigde op de Registratiedatum werd gehoudnn.
Zi) ontvangen van bun bank een registratiebewi)s. Stem- en vergadergerechtigden die een rekening
aanhouden hi) Robeco en die aan een vergadering wennen deel te nemen danwel zich ter vergadering
willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 22 november tot en met 12 december 2019
schriftelijk aanmelden op bet kantooradres van de Vennootschappen.

volmachten
De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schrittelijk
gevolmachtigde, Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor
beschrevenwijze.Volmachtformulierenzi)n kosteloosverkri)gbaartenkantorevandeVennootschappnn,via
www.robeco.com/riam en hi) NO Bank N.V. De schrifteli)ke volmacht, die tevens een steminstructie
omsat, dient uiterli)k op 12 dncember 2019 te zi)n ontvangen op dAn van de in bet formulier vermelde
adressen. De gevolmachtigde dient bet registratiebewi)s en een kopie van de volmacht op de dag van de
vergadering vOOr de aanvang in te leveren bi) de inschrijthalie.

De directien Rotterdam, S november 2019



ROB2CO

Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V.
(belegyingsmoat5chappij met veranderlijk kapitaal)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN

AANDEELHOUDERS

te houden op donderdag 19 december 2019 ten kantore van de vennootschap, Weena 850 te RoUerdam,
aanvang 09.10 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 sluiting



ROB2CO

Onderwerp Voorstel wiiziging van de taal van de Van Diredies van:
jaarverslagen van Nederlands naar Robeco Airika Fonds NV.
Engels Robeco US Conservative High

Dividend Equities N.y.
Datum november 2019 Robeco Customized US Large Cap

Equities NV.
Pagna 1 van 1 Robeco UmbreHa Fund I N.y.

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

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

Doorde 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, moeteen Nederlandse vertaling worden gemaakten vervolgens
gecontroleerd door de externe accountant. Dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Uit oogpunt van
efficiëntie 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 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 stemmen.



ROB2CO

Volmachtformulier
Voor houders van gewone aandelen in Robeco US Conservative High Dividend Equities 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 Rollerdam

Ond erg etekend e,

Naam:
Adres:
Woonplaats:
lelefoon flu m mer:

verklaart zich met betrekking tot

_________

[aantal] aandelen Robeco US Conservative High Dividend Equities -

EUR Gte hebbefl aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering en verleent hierbif last en
volmacht aan:

de heer / mevrouw

___________________________________________________

[naam en adres]

fl een door Robeco US Conservative High Dividend Equities NV. aan te wijzen gevolmachtigde

om hem / haarte 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)

Getekendte

_____________________________op

Naam en handtekening

Middels dit formulier geeft u aan niet persoonlijk 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 $50, 3014 DA Rotterdam,
of per e-mail via Meetings@robeco.nl.

*Aankruisen wat van toepassing is. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling warden genomen. BIl gebreke van een

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


