MIROVA FUNDS
Société anonyme die kan worden gekwalificeerd als société d’investissement à capital variable
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: B 148004
OPROEPING
PER AANGETEKENDE ZENDING
Luxemburg, 04 april 2022
De aandeelhouders van MIROVA FUNDS (hierna de “SICAV”) worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de “Jaarlijkse
Algemene Vergadering”), die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, op:
22 april, 2022 om 10.00 uur Luxemburgse tijd
om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen:
1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur van de SICAV (de
“Raad van Bestuur”) en van PricewaterhouseCoopers “Société Coopérative” (de
“Onafhankelijke Accountant”) voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.
2. Goedkeuring van het Overzicht van het Nettovermogen en van de “Overzichten van
wijzigingen in het Nettovermogen” voor het jaar dat afliep op 31 december 2021.
3. Goedkeuring van de betalingen van tussentijdse dividenden in bepaalde compartimenten
van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de SICAV (de “Bestuurders”) en aan de
Onafhankelijke Accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2021.
5. Vernieuwing van het respectievelijke mandaat van Natixis Wealth Management
Luxembourg, vertegenwoordigd door Patrick ROUGIER, Natixis Life, vertegenwoordigd
door Frédéric LIPKA, en Mirova, vertegenwoordigd door Tara HANS, in de hoedanigheid van
bestuurders van de SICAV, tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die in 2023
wordt gehouden.
6. Goedkeuring van de herbenoeming van de Onafhankelijke Accountant van de SICAV tot de
volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2021.
8. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.
Er is geen quorum vereist voor de goedkeuring van besluiten door de Jaarlijkse Algemene Vergadering
en besluiten zullen worden goedgekeurd bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de
aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Vanwege de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om het coronavirus (COVID-19) in te dammen,
zullen wij u niet op de Algemene Vergadering kunnen ontvangen.
Vanwege de COVID-19-pandemie is het mogelijk dat het CACEIS LB Domicile Team uw volmacht te
laat ontvangt. Om te garanderen dat de stemmen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering worden
behandeld vragen wij u om eerst de vereiste volmacht in te scannen en digitaal door te sturen en daarna
de volmacht zo snel mogelijk per post te versturen. Door de volmacht eerst in te scannen en digitaal te
versturen kan het CACEIS LB Domicile Team uw volmacht bij ontvangst meteen verwerken.
Volmachten die alleen per mail verstuurd zijn, zullen worden meegeteld bij de Jaarlijkse Algemene
Vergadering.
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Stuur daarom de volmachten vóór 20 april 2022 digitaal naar het volgende e-mailadres: lbdomicile@caceis.com en vervolgens per post naar de afdeling Domicile, CACEIS Bank, Luxembourg
Branch (“CACEIS BLB”), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg.
Als wij uw stem voor de eerdergenoemde deadline (20 april 2022) per e-mail ontvangen, zal de stem
echter worden meegeteld
Het volmachtformulier is bovendien op verzoek verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, in overeenstemming met artikel 26 (3) van de Luxemburgse
wet van 17 december 2010 over instellingen voor collectieve belegging, het verslag van de bestuurders
en het verslag van de accountant, alsook het jaarverslag van de Vennootschap (inclusief de
gecontroleerde rekeningen) (het “Gecontroleerde Jaarverslag”) voor het boekjaar dat afliep op 31
december 2021 beschikbaar zullen zijn voor aandeelhouders op het hoofdkantoor van de
Vennootschap.
Het bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest recente
periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap
DE RAAD VAN BESTUUR
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MIROVA FUNDS
Société anonyme die kan worden gekwalificeerd als société d’investissement à capital variable
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: B 148004

PER AANGETEKENDE ZENDING
STEMFORMULIEREN
Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van MIROVA Funds (hierna de
“SICAV”), die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, op 22 april 2022 om 10.00 uur (de
“Jaarlijkse Algemene Vergadering”)
Per e-mail te verzenden naarlb-domicile@caceis.com voor 20 april 2022 EN vervolgens per post naar
het volgende adres: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand
Duchy of Luxembourg ter attentie van Julie Dye-Pellisson.
Stemformulieren kunnen echter, zoals omschreven in de oproep, per post verstuurd worden met
dezelfde deadline en naar hetzelfde adres.
In het kader van de COVID-19-pandemie en de afstandsregels binnen de gebouwen van Caceis Bank,
Luxembourg Branch, zullen de aandeelhouders van de SICAV de Jaarlijkse Algemene Vergadering
bijwonen door middel van volmachten die aan de voorzitter worden verstrekt of schriftelijk een
stem uitbrengen op afstand per e-mail, zoals hieronder beschreven, overeenkomstig de
Luxemburgse wet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd, en de wet van 17 december 2021 inzake de
maatregelen betreffende vergaderingen gehouden door bedrijven en andere juridische entiteiten.
Conform artikel 450-1 (2) van de Handelsvennootschappenwet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd,
en de statuten van de SICAV, kan elke aandeelhouder stemmen via een formulier dat per post of per
fax wordt verzonden naar het hoofdkantoor van de SICAV of het adres dat staat vermeld in de
oproepingsbrief/het stemformulier.
Elke aandeelhouder kan ook optreden op een aandeelhoudersvergadering door de voorzitter aan te
stellen als zijn gevolmachtigde.
Steminstructie:
-

Elke aandeelhouder kan het bijgevoegde “Poststemformulier” gebruiken of een volmacht geven
aan de voorzitter van de vergadering door het bijgevoegde Volmachtformulier in te vullen.

Agenda en voorgestelde besluiten voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering
1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur van de SICAV (de
“Raad van Bestuur”) en van PricewaterhouseCoopers “Société Coopérative” (de
“Onafhankelijke Accountant”) voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021
De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de Onafhankelijke Accountant voor
het jaar dat afliep op 31 december 2021 goed te keuren.
2. Goedkeuring van het “Overzicht van het Nettovermogen” en van de “Overzichten van
wijzigingen in het Nettovermogen” voor het jaar dat afliep op 31 december 2021.
De Vergadering besluit het “Overzicht van het Nettovermogen” en de “Overzichten van wijzigingen in
het Nettovermogen” voor het jaar dat afliep op 31 december 2021 goed te keuren. De Vergadering
besluit het nettoresultaat voor het jaar over te brengen.
3. Goedkeuring van de betalingen van tussentijdse dividenden in bepaalde compartimenten
van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.
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De Vergadering besluit de betaling van tussentijdse dividenden aan de aandeelhouders goed te keuren:
• Op 21 april 2021, in de volgende compartimenten:
- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: I/D, R/D, N/D)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D*, N/D, I/D, RE/D*, R/D)
- Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, N/D (H-USD)*, N/D (HCHF)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)
*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

•
-

Op 21 juli 2021, in de volgende compartimenten:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: I/D, RE/D*, R/D,
N/D)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D*, N/D, I/D, R/D, RE/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)

*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

•
-

Op 21 oktober 2021, in de volgende compartimenten:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D, N/D, I/D,
RE/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: R/D, N/D, I/D, M/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)

*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.

•
-

Op 19 januari 2022, in de volgende compartimenten:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D, N/D, I/D)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D*, N/D, I/D,)
Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)

*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.
De Vergadering besluit de betaling van jaarlijkse dividenden op 19 januari 2022 aan de
aandeelhouders van de volgende compartimenten goed te keuren:
- Mirova Global Sustainable Equity Fund (aandelenklassen: M/D*, I/D, SI/D, SI/D (H-CHF) NPF,
SI/D (CHF) NPF*, S1/D (H-CHF) NPF*, M1/D*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (aandelenklassen: I/D, R/D, M/D*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (aandelenklassen: M/D*, I/D, R/D, SI/D (EUR) NPF*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (aandelenklassen: M/D*, I/D, R/D, SI/D (EUR) NPF*,
M1/D*)
*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de SICAV (de “Bestuurders”) en aan de
Onafhankelijke Accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2021.
De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Onafhankelijke Accountant
voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2021.
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5. Vernieuwing van de respectievelijke mandaten van Natixis Wealth Management
Luxembourg, vertegenwoordigd door Patrick ROUGIER, Natixis Life, vertegenwoordigd
door Frédéric LIPKA, en Mirova, vertegenwoordigd door Tara HANS, in de hoedanigheid van
Bestuurders van de SICAV, tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die in 2023
wordt gehouden.
De Vergadering besluit het respectievelijke mandaat van Natixis Wealth Management Luxembourg,
vertegenwoordigd door Patrick ROUGIER, Natixis Life, vertegenwoordigd door Frédéric LIPKA, en
Mirova, vertegenwoordigd door Tara HANS, te verlengen tot de volgende Jaarlijkse Algemene
Vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
6. Goedkeuring van de herbenoeming van de Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap
tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
De Vergadering besluit het mandaat van PricewaterhouseCoopers “Société Coopérative” als
Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene
vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2021.
De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het
jaar dat afliep op 31 december 2021 goed te keuren.
8. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.
Andere zaken.
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MIROVA FUNDS
Société anonyme die kan worden gekwalificeerd als société d’investissement à capital variable
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: B 148004

PER AANGETEKENDE ZENDING

POSTSTEMFORMULIER (of te verzenden per e-mail)

Per e-mail te verzenden naar LB-domicile@caceis.com, en vervolgens per post naar het volgende
adres:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg, ter attentie van Julie Dye-Pellisson voor 20 april 2022.

Enkel de formulieren die zijn verstrekt door de SICAV en die minstens twee werkdagen vóór de
Vergadering worden ontvangen in de wettelijk bepaalde omstandigheden, zullen in aanmerking
worden genomen. Stemformulieren die geen stem vóór of tegen het voorgestelde besluit noch
een onthouding vermelden, zijn ongeldig.
Voor het door de Raad van Bestuur (de “Raad van Bestuur”) voorgestelde of goedgekeurde
besluit, kunt u:
- “vóór” stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende
pagina)
- “tegen” stemmen door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende
pagina)
- of zich “onthouden” door het overeenstemmende vakje aan te vinken (op de volgende
pagina)
___________
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Via dit stemformulier wenst/wensen de ondergetekende(n),
____________________________________________________________
Houder van:
_____ aandelen van Mirova Global Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Europe Environmental Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Global Environmental Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Global Green Bond Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Women Leaders Equity Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Global Climate Ambition Equity Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova US Climate Ambition Equity Fund, klasse _____

te stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van Mirova Funds, die zal
plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg op 22 april 2022 om 10.00 uur CET, met de volgende
agenda (de “Agenda”):
AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur van de SICAV (de
“Raad van Bestuur”) en van PricewaterhouseCoopers “Société Coopérative” (de
“Onafhankelijke Accountant”) voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021
De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de Onafhankelijke Accountant voor
het jaar dat afliep op 31 december 2021 goed te keuren.
2. Goedkeuring van het “Overzicht van het Nettovermogen” en van de “Overzichten van
wijzigingen in het Nettovermogen” voor het jaar dat afliep op 31 december 2021.
De Vergadering besluit het “Overzicht van het Nettovermogen” en de “Overzichten van wijzigingen in
het Nettovermogen” voor het jaar dat afliep op 31 december 2021 goed te keuren. De Vergadering
besluit het nettoresultaat voor het jaar over te brengen.
3. Goedkeuring van de betalingen van tussentijdse dividenden in bepaalde compartimenten
van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.
De Vergadering besluit de betaling van tussentijdse dividenden aan de aandeelhouders goed te keuren:
• Op 21 april 2021, in de volgende compartimenten:
- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: I/D, R/D, N/D)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D*, N/D, I/D, RE/D*, R/D)
- Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, N/D (H-USD)*, N/D (HCHF)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)
*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.
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•
-

Op 21 juli 2021, in de volgende compartimenten:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: I/D, RE/D*, R/D,
N/D)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D*, N/D, I/D, R/D, RE/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)

*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.
•
-

Op 21 oktober 2021, in de volgende compartimenten:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D, N/D, I/D,
RE/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: R/D, N/D, I/D, M/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)

*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.
•
-

Op 19 januari 2022, in de volgende compartimenten:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D, N/D, I/D)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D*, N/D, I/D,)
Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)

*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.
De Vergadering besluit de betaling van jaarlijkse dividenden op 19 januari 2022 aan de
aandeelhouders van de volgende compartimenten goed te keuren:
- Mirova Global Sustainable Equity Fund (aandelenklassen: M/D*, I/D, SI/D, SI/D (H-CHF) NPF,
SI/D (CHF) NPF*, S1/D (H-CHF) NPF*, M1/D*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (aandelenklassen: I/D, R/D, M/D*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (aandelenklassen: M/D*, I/D, R/D, SI/D (EUR) NPF*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (aandelenklassen: M/D*, I/D, R/D, SI/D (EUR) NPF*,
M1/D*)
*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de SICAV (de “Bestuurders”) en aan de
Onafhankelijke Accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2021.
De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Onafhankelijke Accountant
voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2021.
5. Vernieuwing van de respectievelijke mandaten van Natixis Wealth Management
Luxembourg, vertegenwoordigd door Patrick ROUGIER, Natixis Life, vertegenwoordigd
door Frédéric LIPKA, en Mirova, vertegenwoordigd door Tara HANS, in de hoedanigheid van
Bestuurders van de SICAV, tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die in 2023
wordt gehouden.
De Vergadering besluit het respectievelijke mandaat van Natixis Wealth Management Luxembourg,
vertegenwoordigd door Patrick ROUGIER, Natixis Life, vertegenwoordigd door Frédéric LIPKA, en
Mirova, vertegenwoordigd door Tara HANS, te verlengen tot de volgende Jaarlijkse Algemene
Vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
6. Goedkeuring van de herbenoeming van de Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap
tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
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De Vergadering besluit het mandaat van PricewaterhouseCoopers “Société Coopérative” als
Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene
vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2021.
De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het
jaar dat afliep op 31 december 2021 goed te keuren.
8. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.
Andere zaken.
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De ondergetekende stemt bij dezen:

VOOR

Punt 1 van de Agenda
Punt 2 van de Agenda
Punt 3 van de Agenda
Punt 4 van de Agenda
Punt 5 van de Agenda
Punt 6 van de Agenda
Punt 7 van de Agenda
Punt 8 van de Agenda

TEGEN

Punt 1 van de Agenda
Punt 2 van de Agenda
Punt 3 van de Agenda
Punt 4 van de Agenda
Punt 5 van de Agenda
Punt 6 van de Agenda
Punt 7 van de Agenda
Punt 8 van de Agenda

Of ONTHOUDT/ONTHOUDEN zich bij de stemming over:
Punt 1 van de Agenda
Punt 2 van de Agenda
Punt 3 van de Agenda
Punt 4 van de Agenda
Punt 5 van de Agenda
Punt 6 van de Agenda
Punt 7 van de Agenda
Punt 8 van de Agenda

____________________________________________________________________

Datum: ____________ 2022

_____________________
Handtekening:
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MIROVA FUNDS
Société anonyme die kan worden gekwalificeerd als société d’investissement à capital variable
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: B 148004
PER AANGETEKENDE ZENDING
VOLMACHTFORMULIER
Per e-mail te verzenden naar lb-domicile@caceis.com EN vervolgens per post naar het volgende
adres:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg, ter attentie van Julie Dye-Pellisson voor 20 april 2022.
Via dit volmachtformulier stelt/stellen de ondergetekende(n),
____________________________________________________________
Houder van:
_____ aandelen van Mirova Global Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Euro Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Europe Environmental Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Global Environmental Equity Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Global Green Bond Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, klasse ______
_____ aandelen van Mirova Women Leaders Equity Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Global Climate Ambition Equity Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund, klasse _____
_____ aandelen van Mirova US Climate Ambition Equity Fund, klasse _____

Wijst hierbij de Voorzitter van de Vergadering
als zijn/hun gevolmachtigde om namens hem/hen te stemmen op alle punten van de agenda van de
Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank, Luxembourg
Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, op 22 april 2022 om
10.00 uur, met de volgende agenda (de “Agenda”):
AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE VERGADERING
1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur van de SICAV (de
“Raad van Bestuur”) en van PricewaterhouseCoopers “Société Coopérative” (de
“Onafhankelijke Accountant”) voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021
De Vergadering besluit de verslagen van de Raad van Bestuur en de Onafhankelijke Accountant voor
het jaar dat afliep op 31 december 2021 goed te keuren.
2. Goedkeuring van het “Overzicht van het Nettovermogen” en van de “Overzichten van
wijzigingen in het Nettovermogen” voor het jaar dat afliep op 31 december 2021.
De Vergadering besluit het “Overzicht van het Nettovermogen” en de “Overzichten van wijzigingen in
het Nettovermogen” voor het jaar dat afliep op 31 december 2021 goed te keuren. De Vergadering
besluit het nettoresultaat voor het jaar over te brengen.
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3. Goedkeuring van de betalingen van tussentijdse dividenden in bepaalde compartimenten
van de SICAV voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.
De Vergadering besluit de betaling van tussentijdse dividenden aan de aandeelhouders goed te keuren:
• Op 21 april 2021, in de volgende compartimenten:
- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: I/D, R/D, N/D)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D*, N/D, I/D, RE/D*, R/D)
- Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, N/D (H-USD)*, N/D (HCHF)*)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)
*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.
•
-

Op 21 juli 2021, in de volgende compartimenten:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: I/D, RE/D*, R/D,
N/D)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D*, N/D, I/D, R/D, RE/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)

*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.
•
-

Op 21 oktober 2021, in de volgende compartimenten:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D, N/D, I/D,
RE/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: R/D, N/D, I/D, M/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)

*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.
•
-

Op 19 januari 2022, in de volgende compartimenten:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (aandelenklassen: R/D, N/D, I/D)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (aandelenklassen: M/D*, N/D, I/D,)
Mirova Global Green Bond Fund (aandelenklassen: I/D, N/D, R/D, SI/D, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (aandelenklasse: R/D*)

*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
**Dit compartiment is niet in Nederland geregistreerd.
De Vergadering besluit de betaling van jaarlijkse dividenden op 19 januari 2022 aan de
aandeelhouders van de volgende compartimenten goed te keuren:
- Mirova Global Sustainable Equity Fund (aandelenklassen: M/D*, I/D, SI/D, SI/D (H-CHF) NPF,
SI/D (CHF) NPF*, S1/D (H-CHF) NPF*, M1/D*)
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund (aandelenklassen: I/D, R/D, M/D*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund (aandelenklassen: M/D*, I/D, R/D, SI/D (EUR) NPF*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (aandelenklassen: M/D*, I/D, R/D, SI/D (EUR) NPF*,
M1/D*)
*Dit aandele is niet in Nederland geregistreerd.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de SICAV (de “Bestuurders”) en aan de
Onafhankelijke Accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2021.
De Vergadering besluit een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Onafhankelijke Accountant
voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2021.
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5. Vernieuwing van de respectievelijke mandaten van Natixis Wealth Management
Luxembourg, vertegenwoordigd door Patrick ROUGIER, Natixis Life, vertegenwoordigd
door Frédéric LIPKA, en Mirova, vertegenwoordigd door Tara HANS, in de hoedanigheid van
Bestuurders van de SICAV, tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die in 2023
wordt gehouden.
De Vergadering besluit het respectievelijke mandaat van Natixis Wealth Management Luxembourg,
vertegenwoordigd door Patrick ROUGIER, Natixis Life, vertegenwoordigd door Frédéric LIPKA, en
Mirova, vertegenwoordigd door Tara HANS, te verlengen tot de volgende Jaarlijkse Algemene
Vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
6. Goedkeuring van de herbenoeming van de Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap
tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
De Vergadering besluit het mandaat van PricewaterhouseCoopers “Société Coopérative” als
Onafhankelijke Accountant van de Vennootschap te verlengen tot de volgende jaarlijkse algemene
vergadering, die zal plaatsvinden in 2023.
7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2021.
De Vergadering besluit de auditvergoedingen met betrekking tot de audit van de jaarrekening voor het
jaar dat afliep op 31 december 2021 goed te keuren.
8. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.
Andere zaken.
De volmacht geeft de gevolmachtigde de toestemming om deel te nemen aan de zitting van de Jaarlijkse
Algemene Vergadering, en indien van toepassing, de volgende zitting als de eerste zitting van dergelijke
vergadering niet kon beraadslagen; om deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen op alle
punten van de agenda; om alle maatregelen te treffen die de gevolmachtigde nuttig of noodzakelijk acht
in het belang van de Vennootschap, en dan met name het opstellen en ondertekenen van de notulen of
andere documenten die de gevolmachtigde noodzakelijk acht voor de uitvoering van deze volmacht.

Datum: __________ 2022

Handtekening: _____________
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