MIROVA FUNDS
Société anonyme kvalifisert som société d’investissement à capital variable
Registrert kontor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148004
INNKALLING
VIA REGISTRERT E-POST
Luxembourg, 04. april 2022
Andelseierne i MIROVA FUNDS (heretter kalt SICAV) inviteres til å delta på generalforsamlingen for
selskapets andelseiere, som vil finne sted i kontorlokalene til CACEIS Bank, Filialen i Luxembourg, 5,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, på følgende tidspunkt:
22. april, 2022 kl. 10.00 Luxembourg-tid
for å vurdere og stemme over følgende dagsorden:
1. Presentasjon og godkjenning av beretningene til styret for SICAV (Styret) og
PricewaterhouseCoopers «Société Coopérative» (uavhengig revisor), for året som ble
avsluttet 31. desember 2021.
2. Godkjenning av både balanse og driftsregnskap med endringer i netto aktiva for året som
ble avsluttet 31. desember 2021.
3. Ratifisering av utbetalinger av foreløpige utbytter, som ble gjennomført i visse underfond av
SICAV i løpet av året som ble avsluttet 31. desember 2021.
4. Innvilgelse av avskjed til styremedlemmer i SICAV («Styremedlemmene») og SICAV-ens
uavhengige revisor for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2021.
5. Fornyelse av det respektive mandatet til Natixis Wealth Management Luxembourg
representert ved Patrick ROUGIER, Natixis Life representert ved Frédéric LIPKA og Mirova
representert ved Tara HANS, i egenskap av å være styremedlemmer i SICAV frem til neste
årlige generalforsamling, som avholdes i 2023.
6. Godkjennelse av gjenvalg av SICAVs Uavhengige revisor frem til den neste årlige
Generalforsamling som avholdes i 2023.
7. Honorarer for revisjon for året som ble avsluttet den 31. desember 2021.
8. Alle andre saker som blir korrekt fremmet før møtet.
Andelseiere informeres om at det ikke kreves noe minimumsoppmøte for gyldige beslutninger i
generalforsamlingen, og at vedtak vil bli fattet med et flertall blant de gyldige stemmene fra de
aksjonærer som er til stede eller representert på Generalforsamlingen.
Med hensyn på og som et forsiktighetstiltak for å begrense koronaepidemien vil vi ikke kunne ta imot
deg på generalforsamlingen.
På grunn av pandemien kan fullmakts- og avstemningskjemaet du mottar i posten, komme til å bli
mottatt for sent av CACEIS BLB Domicile Team. For å sikre behandling av stemmene til
generalforsamlingen ber vi deg først sende oss fullmakts- og avstemningskjemaet ditt i skannet versjon,
deretter sende den med post så snart som mulig. Ved at du først sender fullmakts- og
avstemningskjemaet i skannet versjon, vil CACEIS BLB Domicile Team kunne behandle den ved
mottak. Fullmakts- og avstemningskjemaer som bare mottas per e-post, vil bli tatt i betraktning under
generalforsamlingen.
Send derfor fullmakts- og avstemningskjemaene før 20. april 2022, i skannet versjon, til følgende epostadresse: lb-domicile@caceis.com og deretter via post til Domicile Department, CACEIS Bank,
Filialen i Luxembourg («CACEIS BLB»), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg.
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Hvis vi mottar avstemningsskjemaet innen den angitte tidsfristen for å sende på e-post (20. april 2022),
blir stemmen regnet med
Fullmakts- og avstemningskjemaet er også tilgjengelig på forespørsel til selskapets registrerte kontor.
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til paragraf 26 (3) i Luxembourg-loven av
17. desember 2010 om kollektive investeringsforetak vil styrets beretning og revisors beretning samt
selskapets årsrapport (inkludert det reviderte regnskap) (revidert årsrapport) for regnskapsåret som ble
avsluttet 31. desember 2021, være tilgjengelige for andelseierne på det registrerte kontoret til selskapet.
Det oppdaterte prospektet, nøkkelinformasjonsdokumentene for investorer, vedtektene og de nyeste
periodiske rapportene kan fås uten kostnad på selskapets registrerte kontor
STYRET
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MIROVA FUNDS
Société anonyme kvalifisert som société d’investissement à capital variable
Registrert kontor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148004

VIA REGISTRERT E-POST
AVSTEMNINGSSKJEMAER
Til den årlige generalforsamlingen for andelseiere i MIROVA Funds (heretter «SICAV») som vil
finne sted i lokalene til CACEIS Bank, Filialen i Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, 22. april 2022 kl. 10.00
Sendes på e-post til lb-domicile@caceis.com senest 20. april 2022 OG deretter med post til følgende
adresse: CACEIS Bank, Filialen i Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy
of Luxembourg, Att: Julie Dye-Pellisson.
Avstemningskjemaene kan imidlertid sendes med post innen samme frist til samme adresse, som
beskrevet i innkallingen.
I sammenheng med koronapandemien og innføring av tiltak med sosial avstand på området til Caceis
Bank, Filialen i Luxembourg, vil andelseierne i SICAV møte på generalforsamlingen ved fullmakter gitt
til styrets leder i generalforsamlingen, eller gjennom ekstern skriftlig avstemming på e-post, som
beskrevet nedenfor, i henhold til Luxembourgs lov av 10. august 1915, etter endring, og loven av 17.
desember 2021 om tiltak for avholdelse av selskapsmøter og møter for andre juridiske personer.
I henhold til artikkel 450-1 (2) av loven av 10. august 1915 om kommersielle selskaper, med endringer,
og vedtektene til SICAV, kan hver andelseier stemme gjennom et avstemmingsskjema som sendes på
post eller faks til SICAV-ens registrerte kontor eller til adressen som er spesifisert i
innkallingen/avstemningsskjemaet.
Hver andelseier kan også opptre på ethvert møte for andelseiere ved å oppnevne møteleder som sin
fullmektig.
Instruksjon for å stemme:
-

Enhver andelseier kan bruke det vedlagte «postavstemningskjemaet» eller gi en fullmakt til
møteleder ved å fylle ut vedlagte fullmakten.

Dagsorden og forslag til vedtak som er innsendt til generalforsamlingen
1. Presentasjon og godkjenning av beretningene til styret for SICAV (Styret) og
PricewaterhouseCoopers «Société Coopérative» (uavhengig revisor), for året som ble
avsluttet 31. desember 2021
Møtet vedtar å godkjenne beretningene til styret og den uavhengige revisoren for året som ble avsluttet
31. desember 2021.
2. Godkjenning av både balanse og driftsregnskap med endringer i netto aktiva for året som
ble avsluttet 31. desember 2021.
Møtet vedtar å godkjenne både balansen og driftsregnskapet med endringer i netto aktiva for året som
ble avsluttet 31. desember 2021. Møtet vedtar å fremføre årets resultat.
3. Ratifisering av utbetalinger av foreløpige utbytter, som ble gjennomført i visse underfond av
SICAV i løpet av året som ble avsluttet 31. desember 2021.
Generalforsamlingen fatter vedtak om å ratifisere utbetaling av foreløpig utbytte til andelseierne som
ble gjort på følgende tidspunkt:
• 21. april 2021 i følgende underfond:
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-

Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: I/D, R/D*, N/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: M/D*, N/D*, I/D, RE/D*, R/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, N/D (H-USD)*, N/D (H-CHF)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
•
-

21. juli 2021, i følgende underfond:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: I/D, RE/D*, R/D*, N/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: M/D*, N/D*, I/D, R/D*, RE/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
•
-

21. oktober 2021, i følgende underfond:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D, RE/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D, M/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
•
-

19. januar 2022, i følgende underfond:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: M/D*, N/D*, I/D)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
Generalforsamlingen vedtar å ratifisere utbetaling av årlig utbytte den 19. januar 2022 til andelseierne
i følgende underfond:
- Mirova Global Sustainable Equity Fund (andelsklasser: 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 (andelsklasser: I/D*, R/D*, M/D*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund** (andelsklasser: M/D*, I/D*, R/D*, SI/D (EUR) NPF*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (andelsklasser: M/D*, I/D, R/D*, SI/D (EUR) NPF,
M1/D*)
*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
4. Innvilgelse av avskjed til styremedlemmer i SICAV («Styremedlemmene») og SICAV-ens
uavhengige revisor for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2021.
Generalforsamlingen vedtar å gi avskjed til styremedlemmer og uavhengig revisor for regnskapsåret
som sluttet 31. desember 2021.
5. Fornyelse av det respektive mandatet til Natixis Wealth Management Luxembourg
representert ved Patrick ROUGIER, Natixis Life representert ved Frédéric LIPKA og Mirova
representert ved Tara HANS, i egenskap av å være styremedlemmer i SICAV frem til neste
årlige generalforsamling, som avholdes i 2023.
Fornyelse av det respektive mandatet til Natixis Wealth Management Luxembourg, representert ved
Patrick ROUGIER, Natixis Life, representert ved Frédéric LIPKA, og Mirova representert ved Tara Hans
frem til neste årlige generalforsamling, som avholdes i 2023.
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6. Godkjennelse av gjenvalg av Selskapets Uavhengige revisor frem til den neste årlige
Generalforsamling som avholdes i 2023.
Møtet vedtar å fornye mandatet til PricewaterhouseCoopers «Société Coopéative» som uavhengig
revisor til neste ordinære generalforsamling, som avholdes i 2023.
7. Honorarer for revisjon for året som ble avsluttet den 31. desember 2021.
Generalforsamlingen vedtar å anerkjenne revisjonshonorarene for revisjon av årsregnskapet for året
som ble avsluttet 31. desember 2021.
8. Alle andre saker som blir korrekt fremmet før møtet.
Andre saker.
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MIROVA FUNDS
Société anonyme kvalifisert som société d’investissement à capital variable
Registrert kontor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148004

VIA REGISTRERT E-POST

SKJEMA FOR POSTAVSTEMNING (eller som sendes som e-post)

Skal sendes på e-post til LB-domicile@caceis.com, og deretter med post til følgende adresse:
CACEIS Bank, Filialen i Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg, Att: Julie Dye-Pellisson, ikke senere enn 20. april 2022.

Det skal kun tas hensyn til skjemaene som er utlevert av SICAV og som mottas av SICAV minst
to virkedager før møtet og innenfor de vilkår som er fastsatt av loven. Stemmer som verken viser
stemmegivning i favør av eller imot det foreslåtte vedtaket, og som heller ikke avstår fra å
stemme, blir annullert.
For vedtak som er foreslått eller avtalt av styret, kan du:
- enten stemme «For» ved å merke av i den tilhørende ruten (på neste side)
- eller stemme «Mot» ved å merke av i den tilhørende ruten (på neste side)
- eller stemme «Avstår» ved å merke av i den tilhørende ruten (på neste side)
__________________
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Ved å presentere avstemmingsskjemaet ønsker underskrevne
___________________________________________________________________________
Eier av:
_____ andeler i Mirova Global Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Europe Environmental Equity Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Global Green Bond Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, klasse ______

å stemme på generalforsamlingen i Mirova Funds som vil finne sted i lokalene til CACEIS Bank, Filialen
i Luxembourg, som ligger i 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, 22.
april 2022 kl. 10.00 CET med følgende dagsorden (Dagsorden):
DAGSORDEN FOR DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLINGEN
1. Presentasjon og godkjenning av beretningene til styret for SICAV (Styret) og
PricewaterhouseCoopers «Société Coopérative» (uavhengig revisor), for året som ble
avsluttet 31. desember 2021
Møtet vedtar å godkjenne beretningene til styret og den uavhengige revisoren for året som ble avsluttet
31. desember 2021.
2. Godkjenning av både balanse og driftsregnskap med endringer i netto aktiva for året som
ble avsluttet 31. desember 2021.
Møtet vedtar å godkjenne både balansen og driftsregnskapet med endringer i netto aktiva for året som
ble avsluttet 31. desember 2021. Møtet vedtar å fremføre årets resultat.
3. Ratifisering av utbetalinger av foreløpige utbytter, som ble gjennomført i visse underfond av
SICAV i løpet av året som ble avsluttet 31. desember 2021.
Generalforsamlingen fatter vedtak om å ratifisere utbetaling av foreløpig utbytte til andelseierne som
ble gjort på følgende tidspunkt:
• 21. april 2021 i følgende underfond:
- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: I/D, R/D*, N/D*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: M/D*, N/D*, I/D, RE/D*, R/D*)
- Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, N/D (H-USD)*, N/D (H-CHF)
- Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)
*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
•
-

21. juli 2021, i følgende underfond:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: I/D, RE/D*, R/D*, N/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: M/D*, N/D*, I/D, R/D*, RE/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
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•
-

21. oktober 2021, i følgende underfond:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D, RE/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D, M/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
•
-

19. januar 2022, i følgende underfond:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: M/D*, N/D*, I/D)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
Generalforsamlingen vedtar å ratifisere utbetaling av årlig utbytte den 19. januar 2022 til andelseierne
i følgende underfond:
- Mirova Global Sustainable Equity Fund (andelsklasser: 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 (andelsklasser: I/D*, R/D*, M/D*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund** (andelsklasser: M/D*, I/D*, R/D*, SI/D (EUR) NPF*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (andelsklasser: M/D*, I/D, R/D*, SI/D (EUR) NPF,
M1/D*)
*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
4. Innvilgelse av avskjed til styremedlemmer i SICAV («Styremedlemmene») og SICAV-ens
uavhengige revisor for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2021.
Generalforsamlingen vedtar å gi avskjed til styremedlemmer og uavhengig revisor for regnskapsåret
som sluttet 31. desember 2021.
5. Fornyelse av det respektive mandatet til Natixis Wealth Management Luxembourg
representert ved Patrick ROUGIER, Natixis Life representert ved Frédéric LIPKA og Mirova
representert ved Tara HANS, i egenskap av å være styremedlemmer i SICAV frem til neste
årlige generalforsamling, som avholdes i 2023.
Fornyelse av det respektive mandatet til Natixis Wealth Management Luxembourg, representert ved
Patrick ROUGIER, Natixis Life, representert ved Frédéric LIPKA, og Mirova representert ved Tara Hans
frem til neste årlige generalforsamling, som avholdes i 2023.
6. Godkjennelse av gjenvalg av Selskapets Uavhengige revisor frem til den neste årlige
Generalforsamling som avholdes i 2023.
Møtet vedtar å fornye mandatet til PricewaterhouseCoopers «Société Coopéative» som uavhengig
revisor til neste ordinære generalforsamling, som avholdes i 2023.
7. Honorarer for revisjon for året som ble avsluttet den 31. desember 2021.
Generalforsamlingen vedtar å anerkjenne revisjonshonorarene for revisjon av årsregnskapet for året
som ble avsluttet 31. desember 2021.
8. Alle andre saker som blir korrekt fremmet før møtet.
Andre saker.
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Undertegnede stemmer herved:

FOR

Sak 1 på dagsordenen
Sak 2 på dagsordenen
Sak 3 på dagsordenen
Sak 4 på dagsordenen
Sak 5 på dagsordenen
Sak 6 på dagsordenen
Sak 7 på dagsordenen
Sak 8 på dagsordenen

MOT

Sak 1 på dagsordenen
Sak 2 på dagsordenen
Sak 3 på dagsordenen
Sak 4 på dagsordenen
Sak 5 på dagsordenen
Sak 6 på dagsordenen
Sak 7 på dagsordenen
Sak 8 på dagsordenen

Eller AVHOLDER SEG fra å stemme:
Sak 1 på dagsordenen
Sak 2 på dagsordenen
Sak 3 på dagsordenen
Sak 4 på dagsordenen
Sak 5 på dagsordenen
Sak 6 på dagsordenen
Sak 7 på dagsordenen
Sak 8 på dagsordenen

______________________________________________________________________

Dato: ____________, 2022

__________________________
Underskrift:
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MIROVA FUNDS
Société anonyme kvalifisert som société d’investissement à capital variable
Registrert kontor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148004
VIA REGISTRERT E-POST
FULLMAKTSSKJEMA
Sendes på e-post til lb-domicile@caceis.com OG deretter med post til følgende adresse:
CACEIS Bank, Filialen i Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg, Att: Julie Dye-Pellisson, ikke senere enn 20. april 2022.
Gjennom dette fullmaktsskjemaet, vil
undertegnede______________________________________________________________________
______________________
Eier av:
_____ andeler i Mirova Global Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Europe Environmental Equity Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Global Green Bond Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, klasse ______
_____ andeler i Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund, klasse ______

herved gir møteleder
fullmakt til å stemme på alle saker på dagsordenen for generalforsamlingen som avholdes på kontoret
til CACEIS Bank, Filialen i Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg den 22. april 2022 kl 10:00 med følgende dagsorden («Dagsordenen»):
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING
1. Presentasjon og godkjenning av beretningene til styret for SICAV (Styret) og
PricewaterhouseCoopers «Société Coopérative» (uavhengig revisor), for året som ble
avsluttet 31. desember 2021
Møtet vedtar å godkjenne beretningene til styret og den uavhengige revisoren for året som ble avsluttet
31. desember 2021.
2. Godkjenning av både balanse og driftsregnskap med endringer i netto aktiva for året som
ble avsluttet 31. desember 2021.
Møtet vedtar å godkjenne både balansen og driftsregnskapet med endringer i netto aktiva for året som
ble avsluttet 31. desember 2021. Møtet vedtar å fremføre årets resultat.
3. Ratifisering av utbetalinger av foreløpige utbytter, som ble gjennomført i visse underfond av
SICAV i løpet av året som ble avsluttet 31. desember 2021.
Generalforsamlingen fatter vedtak om å ratifisere utbetaling av foreløpig utbytte til andelseierne som
ble gjort på følgende tidspunkt:
• 21. april 2021 i følgende underfond:
- Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: I/D, R/D*, N/D*)
- Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: M/D*, N/D*, I/D, RE/D*, R/D*)
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-

Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, N/D (H-USD)*, N/D (H-CHF)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
•
-

21. juli 2021, i følgende underfond:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: I/D, RE/D*, R/D*, N/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: M/D*, N/D*, I/D, R/D*, RE/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
•
-

21. oktober 2021, i følgende underfond:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D, RE/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D, M/D*)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
•
-

19. januar 2022, i følgende underfond:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklasser: M/D*, N/D*, I/D)
Mirova Global Green Bond Fund (andelsklasser: I/D, N/D*, R/D*, SI/D*, N/D (H-CHF)*)
Mirova Europe Sustainable Economy Fund** (andelsklasse: R/D*)

*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
Generalforsamlingen vedtar å ratifisere utbetaling av årlig utbytte den 19. januar 2022 til andelseierne
i følgende underfond:
- Mirova Global Sustainable Equity Fund (andelsklasser: 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 (andelsklasser: I/D*, R/D*, M/D*)
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund** (andelsklasser: M/D*, I/D*, R/D*, SI/D (EUR) NPF*)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund (andelsklasser: M/D*, I/D, R/D*, SI/D (EUR) NPF,
M1/D*)
*Andelsklassen er ikke registrert i Norge.
**Underfondet er ikke registrert i Norge.
4. Innvilgelse av avskjed til styremedlemmer i SICAV («Styremedlemmene») og SICAV-ens
uavhengige revisor for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2021.
Generalforsamlingen vedtar å gi avskjed til styremedlemmer og uavhengig revisor for regnskapsåret
som sluttet 31. desember 2021.
5. Fornyelse av det respektive mandatet til Natixis Wealth Management Luxembourg
representert ved Patrick ROUGIER, Natixis Life representert ved Frédéric LIPKA og Mirova
representert ved Tara HANS, i egenskap av å være styremedlemmer i SICAV frem til neste
årlige generalforsamling, som avholdes i 2023.
Fornyelse av det respektive mandatet til Natixis Wealth Management Luxembourg, representert ved
Patrick ROUGIER, Natixis Life, representert ved Frédéric LIPKA, og Mirova representert ved Tara Hans
frem til neste årlige generalforsamling, som avholdes i 2023.
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6. Godkjennelse av gjenvalg av Selskapets Uavhengige revisor frem til den neste årlige
Generalforsamling som avholdes i 2023.
Møtet vedtar å fornye mandatet til PricewaterhouseCoopers «Société Coopéative» som uavhengig
revisor til neste ordinære generalforsamling, som avholdes i 2023.
7. Honorarer for revisjon for året som ble avsluttet den 31. desember 2021.
Generalforsamlingen vedtar å anerkjenne revisjonshonorarene for revisjon av årsregnskapet for året
som ble avsluttet 31. desember 2021.
8. Alle andre saker som blir korrekt fremmet før møtet.
Andre saker.
Fullmakten gir rett til å delta i generalforsamlingen og eventuelt i det påfølgende møtet dersom det første
møtet ikke kan drøfte, delta i alle drøftelser og stemme på alle saker på dagsordenen, til å treffe
eventuelle tiltak, som advokaten anser som nyttig eller nødvendig i selskapets interesse, og spesielt
utarbeidelse og undertegning av protokollen eller andre dokumenter, som advokaten anser nødvendig
for utøvelsen av denne fullmakten.

Dato: __________, 2022

Underskrift: __________________
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