(English translation see below)
Informatie over de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen (de “AVA’s”) en vergaderingen
van participanten (de “AVP’s”) van de Nederlandse beleggingsfondsen van Robeco
In het licht van de Covid-19 (coronavirus) pandemie en de daaraan gerelateerde
veiligheidsmaatregelen, is het dit jaar niet in alle gevallen mogelijk om de AVA’s in persoon bij
te wonen. Het is wel in alle gevallen mogelijk om de vergadering te volgen door middel van
een livestream.
De volgende AVA’s zullen uitsluitend te volgen zijn door middel van een livestream: op 27 mei
2021: Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. en Robeco US Conservative High
Dividend Equities N.V. en op 28 mei 2021: Rolinco N.V., Robeco Umbrella Fund I N.V., Robeco
Sustainable Global Stars Equities Fund N.V. en Robeco Afrika Fonds N.V.
De andere vergaderingen (de AVP’s) kunnen desgewenst persoonlijk worden bijgewoond,
hoewel u om redenen van gezondheid en veiligheid dringend geadviseerd wordt gebruik te
maken van de mogelijkheid om deze bij te wonen door middel van de livestream. In het geval
dat u een vergadering toch fysiek wenst bij te wonen, zal voorafgaand aan de vergadering een
sneltest moeten worden gedaan en dient u te allen tijde een mondkapje te dragen. De
sneltest wordt beschikbaar gesteld door Robeco en moet uiteraard een negatief resultaat te
zien geven. U dient daarom om ten minste een half uur vóór aanvang van de vergadering
aanwezig te zijn. Deze maatregelen zijn van toepassing ongeacht of u gevaccineerd bent of
niet. Het aantal bezoekers is beperkt tot maximaal 10 (op volgorde van binnenkomst van de
aanmeldingen).*
U kunt uw stem voorafgaand aan de vergadering schriftelijk uitbrengen. U kunt schriftelijk
vragen stellen (uitsluitend over onderwerpen op de agenda) tot 72 uur vóór aanvang van de
vergadering.
Aanmelding
U dient zich voor de AVA’s/AVP’s aan te melden zoals aangegeven in de oproepadvertentie of
in de oproepbrief. Indien u een vergadering via de livestream wilt bijwonen, verzoeken wij u
om u aan te melden bij meetings@robeco.nl. Vermeld hierbij duidelijk op welke vergadering
uw aanmelding betrekking heeft. U ontvangt dan tijdig voor de vergadering per e-mail een
uitnodiging van Online Seminar met instructies (let op dat e-mails van Online Seminar in de
map voor spam of ongewenste mail van uw mailbox kunnen binnenkomen). In deze
uitnodiging staat ook waar u terecht kunt met technische vragen. De documenten voor de
vergadering ontvangt u per e-mail van Robeco.
Vragen stellen
U kunt schriftelijk vragen stellen (uitsluitend over onderwerpen op de agenda) tot 72 uur vóór
aanvang van de vergadering. De vragen kunt u sturen naar meetings@robeco.nl en deze
zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord. Vermeld hierbij duidelijk op welke
vergadering uw vraag betrekking heeft.

*

Deze voorwaarden kunnen worden aangepast in het geval dat de regels die van overheidswege gelden,
wijzigen.

Stemmen
U kunt uw stem uitbrengen door middel van het stemformulier of het volmachtformulier.
Beide zijn verkrijgbaar via deze website of via meetings@robeco.nl . Stuur het formulier naar
één van de in het formulier vermelde adressen vóór de datum die op het formulier vermeld
staat. Van te laat ingediende formulieren kunnen de stemmen helaas niet worden meegeteld.
De informatie hierboven kan als dat nodig of wenselijk is, worden aangevuld of
geactualiseerd. Aandeelhouders of participanten die aan één van de vergaderingen wensen
deel te nemen, wordt geadviseerd deze informatie regelmatig te raadplegen.
Rotterdam, mei 2021

Information on the annual general meetings of shareholders/participants of Robeco’s Dutch
investment funds (the ‘AGMs’)
In light of the Covid-19 (coronavirus) pandemic and the related safety measures, it is not
possible to attend all AGMs in person this year. It will however in all cases be possible to follow
the meeting via a livestream.
The following AGMs will be held by livestream only: on 27 May 2021: Robeco Customized US
Large Cap Equities N.V. and Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. , and on
28 May 2021: Rolinco N.V., Robeco Umbrella Fund I N.V., Robeco Sustainable Global Stars
Equities Fund N.V. and Robeco Afrika Fonds N.V.
You may attend the other meetings in person, but for reasons of health and safety we urgently
advise to make use of the possibility to attend the meetings via the livestream. In case you
want to attend the meeting in person, a quicktest with a negative outcome is required. This
test will be made available by Robeco. You must therefore be present at least half an hour
before the start of the meeting and wear a face mask at all times. These measures are
applicable, irrespective if you are vaccinated or not. Besides, the number of visitors on site will
be limited to a maximum of 10 (in the order of receipt of the registrations).*
You can cast your vote before the meeting by using a voting form. Questions you may have on
the subjects on the agenda can be submitted in writing, up to 72 hours before the meeting
starts.
Application
Please apply for the meeting as indicated in the newspaper announcement or the convening
letter. If you wish to follow a meeting via the livestream, please send an e-mail to
meetings@robeco.nl clearly indicating the name of the meeting. You will receive an
invitation from Online Seminar with instructions on how to join (please note that e-mails from
Online Seminar may end up in your ‘Spam’ or ’Junk-email’ box). This invitation also includes
*

These conditions may be changed in case health and safety measures issued by the government are changed.

contact details for technical questions. Documents for the meeting will be sent to you by
Robeco via e-mail.
Questions
Please send any questions you may have (only about subjects on the agenda) to
meetings@robeco.nl up to 72 hours before the meeting. These questions will be answered
during the meeting at the latest. Please indicate clearly which meeting your question relates
to.
Voting
You can cast your vote before the meeting by using a voting form or a proxy form, both
available via this website or via meetings@robeco.nl. Please send this form to one of the
addresses and before the date mentioned in the form. Votes submitted after that date will not
be taken into account.
The information above may be subject to change if necessary or useful. Shareholders or
participants who wish to participate in a meeting are advised to consult this regularly.
Rotterdam, May 2021

