MIROVA FUNDS
Société anonyme i form av société d'investissement à capital variable (SICAV-bolag)
Säte: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: B 148004
KALLELSE
MED REKOMMENDERAT BREV
Luxemburg den 04 april, 2022
Andelsägarna i MIROVA FUNDS (nedan kallat ”SICAV-bolaget”) inbjuds härmed att delta i bolagets
årliga bolagsstämma för andelsägare (”ordinarie bolagsstämma”) som kommer att äga rum på kontoret
tillhörigt CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg:
Den 22 april, 2022 kl. 10.00 luxemburgsk tid
i syfte att möjliggöra omröstning enligt följande dagordning:
1. Framläggande och godkännande av redovisning av SICAV-bolagets styrelse ("styrelsen")
och PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" ("den oberoende revisorn") för det år
som löpte ut den 31 december 2021.
2. Godkännande av såväl ”sammanställning av nettotillgångar” och av ”redovisningen om
förändringar i nettotillgångar” för året som löpte ut den 31 december 2021.
3. Godkännande av interimistiska utdelningar genomförda i vissa delfonder i SICAV-bolaget
det år som löpte ut den 31 december 2021.
4. Ansvarsfrihet för SICAV-bolagets styrelse (”styrelsen”) och för SICAV-bolagets oberoende
revisor för räkenskapsåret som löpte ut den 31 december 2021.
5. Förnyelse av respektive mandat för Natixis Wealth Management Luxembourg representeras
av Mr. Patrick ROUGIER, Natixis Life representeras av Mr. Frédéric LIPKA och Mirova
representeras av Mrs. Tara HANS, i deras roller som styrelseledamöter för SICAV till nästa
ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
6. Godkännande av omval av SICAV-bolagets oberoende revisor fram till nästa ordinarie
bolagsstämma som hålls 2023.
7. Revisionsavgifter för året som löpte ut den 31 december 2021.
8. Övriga frågor som vederbörligen kan framläggas på stämman.
Andelsägarna informeras om att det inte krävs något beslutsmässigt antal närvarande för att den
ordinarie bolagsstämman ska kunna anta beslut och att beslut kommer att fattas med en majoritet av
de röster som giltigt avläggs av de andelsägare som är närvarande på den ordinarie bolagsstämman.
Med hänsyn till covid-19-pandemin och som förebyggande hälsoåtgärder för att begränsa
smittspridning kan vi inte motta er personligen på bolagsstämman.
På grund av covid-19-pandemin kan det fullmaktsformulär som du skickar med post komma att tas
emot sent av CACEIS BLB Domicile Team. För att säkerställa behandlingen av rösterna på den
ordinarie bolagsstämman ber vi dig att först skicka oss fullmaktsformuläret i inskannad form och sedan
skicka den med post så snart som möjligt. Om du skickar fullmaktsformuläret i inskannad form kan
CACEIS BLB Domicile Team behandla det vid mottagande. Fullmakter som mottas endast via e-post
kommer att beaktas vid den ordinarie bolagsstämman.
Skicka därför fullmaktsformulären före den 20 april, 2022 i inskannad form till följande e-postadress:
lb-domicile@caceis.com och sedan via post till Domicile Department, CACEIS Bank, Luxembourg
Branch (”CACEIS BLB”), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg.
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Om vi får ditt röstningsformulär inom den angivna tidsfristen för röstningsformulär skickade med e-post
(20 april 2022) kommer din röst att beaktas
Fullmaktsformuläret är även tillgängligt på begäran vid bolagets säte och hos den lokala agenten Mutual
Funds Exchange, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm.
Enligt artikel 26 (3) i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva
investeringar uppmärksammar vi dig på att verksamhetsberättelsen och revisionsrapporten samt
bolagets årsbokslut (inklusive det reviderade bokslutet) (den ”reviderade årsredovisningen”) för
räkenskapsåret som löpte ut den 31 december 2021 kommer att finnas tillgängliga för andelsägarna på
bolagets säte eller hos den lokala agenten Mutual Funds Exchange, Grev Turegatan 19, Box 5378,
SE-102 49 Stockholm.
Den uppdaterade informationsbroschyren, faktablad, bolagsordningen samt de senaste finansiella
rapporterna finns tillgängliga utan kostnad hos den lokala agenten Mutual Funds Exchange, Grev
Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm.

STYRELSEN
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MIROVA FUNDS
Société anonyme i form av société d'investissement à capital variable (SICAV-bolag)
Säte: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: B 148004

MED REKOMMENDERAT BREV
RÖSTNINGSFORMULÄR
Till den ordinarie bolagsstämman för andelsägare i MIROVA Funds (hädanefter ”SICAVbolaget”) som kommer att äga rum i lokalerna hos CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, den 22 april 2022 kl. 10.00 (den
”ordinarie bolagsstämman”)
Skickas via e-post till lb-domicile@caceis.com senast den 20 april 2022 OCH sedan via post till
följande adress: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand
Duchy of Luxembourg, att. Julie Dye-Pellisson.
Röstningsformulär kan dock skickas per post inom samma tidsfrist till samma adress som anges i
kallelsen.
Inom ramen för covid-19-pandemin och för de tillämpade åtgärderna för social distansering inom
lokalerna hos Caceis Bank, Luxembourg Branch, deltar aktieägarna i SICAV-bolaget i den ordinarie
bolagsstämman genom fullmakt som vidarebefordras till ordföranden för den ordinarie
bolagsstämman eller genom röstning på avstånd via e-post i enlighet med den luxemburgska lagen
av den 10 augusti 1915 i dess senaste lydelse samt i enlighet med den luxemburgska lagen av den
17 december 2021 om åtgärder för bolagsstämmor och sammankomster med andra juridiska personer
om åtgärder för bolagsstämmor och sammankomster med andra juridiska personer.
I enlighet med den senaste lydelsen av artikel 450-1 (2) i lagen av den 10 augusti 1915 om
handelsföretag och i enlighet med SICAV-bolagets bolagsordning, får varje andelsägare rösta med
hjälp av ett röstningsformulär som skickas per post eller fax till SICAV-bolagets säte eller den adress
som anges i kallelsen/röstningsformuläret.
Varje andelsägare kan även agera på andelsägarstämman genom att utse stämmoordföranden till sin
fullmaktshavare.
Röstningsinstruktioner:
-

Varje andelsägare kan använda det bifogade ”poströstningsformuläret” eller lämna en fullmakt
till stämmoordföranden genom att fylla i det bifogade fullmaktsformuläret.

Dagordning och föreslagna beslut på den ordinarie bolagsstämman
1. Framläggande och godkännande av redovisning av SICAV-bolagets styrelse ("styrelsen")
och PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" ("den oberoende revisorn") för det år
som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen för året
som löpte ut den 31 december 2021.
2. Godkännande av såväl ”sammanställning av nettotillgångar” och av ”redovisningen om
förändringar i nettotillgångar” för året som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att godkänna rapporten om förändringar i nettotillgångar för året som löpte ut den
31 december 2021. Stämman beslutar att balansera årets nettoresultat i ny räkning.
3. Godkännande av interimistiska utdelningar genomförda i vissa delfonder i SICAV-bolaget
det år som löpte ut den 31 december 2021.
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Stämman beslutar att godkänna utbetalning av interimistisk utdelning den:
• 21 april 2021 i följande delfonder:
- 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** (andelsklass: R/D*)
* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
•
-

21 juli 2021 i följande delfonder:
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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
•
-

21 oktober 2021 i följande delfonder:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D, RE/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklass: 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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
•
-

19 januari 2022 i följande delfonder:
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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
Stämman beslutar att godkänna utbetalning av årlig utdelning den 19 januari 2022 till andelsägarna i
följande delfonder:
- 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 har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
4. Ansvarsfrihet för SICAV-bolagets styrelse (”styrelsen”) och för SICAV-bolagets oberoende
revisor för räkenskapsåret som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den oberoende revisorn för räkenskapsåret
som löpte ut den 31 december 2021.
5. Förnyelse av respektive mandat för Natixis Wealth Management Luxembourg representeras
av Mr. Patrick ROUGIER, Natixis Life representeras av Mr. Frédéric LIPKA och Mirova
representeras av Mrs. Tara HANS, i deras roller som styrelseledamöter för SICAV till nästa
ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
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Stämman beslutar att förnya respektive mandat för Natixis Wealth Management Luxembourg
representerat av Mr. Patrick ROUGIER, Natixis Life representerat av Mr. Frédéric LIPKA och Mirova
representerat av Mrs. Tara HANS till nästa ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
6. Godkännande av omval av bolagets oberoende revisorer till nästa ordinarie bolagsstämma
som ska avhållas under 2023.
Stämman beslutar att förnya uppdraget för PricewaterhouseCoopers ”Société Coopérative” som
oberoende revisor för bolaget till nästa ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
7. Revisionsavgifter för året som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att bekräfta revisionsavgifterna avseende revisionen av årsredovisningen för året
som löpte ut den 31 december 2021.
8. Övriga frågor som vederbörligen kan framläggas på stämman.
Övriga frågor.
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MIROVA FUNDS
Société anonyme i form av société d'investissement à capital variable (SICAV-bolag)
Säte: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: B 148004

MED REKOMMENDERAT BREV

POSTRÖSTNINGSFORMULÄR (eller som skickas via e-post)

Skickas via e-post till LB-domicile@caceis.com och därefter via post till följande adress:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg, att. Julie Dye-Pellisson, senast den 20 april 2022.

Endast de formulär som tillhandahålls av SICAV-bolaget och som mottas av SICAV-bolaget
minst två arbetsdagar före stämman och enligt de villkor som fastställs i lag kommer att beaktas.
Röstningsformulär som vare sig anger en röst för eller emot det föreslagna beslutet, och som
inte är ett avstående, är ogiltiga.
För beslut som föreslås eller fattas av styrelsen (”styrelsen”) kan du:
- antingen rösta ”för” genom att kryssa för motsvarande ruta (på följande sida)
- eller rösta ”mot” genom att kryssa för motsvarande ruta (på följande sida)
- eller rösta ”avstår” genom att kryssa för motsvarande ruta (på följande sida)
___________
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Genom detta röstningsformulär, önskar den eller de undertecknade,
____________________________________________________________
Innehavare av:
_____ andelar i Mirova Global Sustainable Equity Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Europe Environmental Equity Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Global Environmental Equity Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Global Green Bond Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Funds, klass ______

önskar rösta på den ordinarie bolagsstämman för Mirova Funds som kommer att äga rum i lokalerna
hos CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg, den 22 april 2022 kl. 10.00 CET med följande dagordning (”dagordningen”):
DAGORDNING FÖR DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
1. Framläggande och godkännande av redovisning av SICAV-bolagets styrelse ("styrelsen")
och PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" ("den oberoende revisorn") för det år
som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen för året
som löpte ut den 31 december 2021.
2. Godkännande av såväl ”sammanställning av nettotillgångar” och av ”redovisningen om
förändringar i nettotillgångar” för året som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att godkänna rapporten om förändringar i nettotillgångar för året som löpte ut den
31 december 2021. Stämman beslutar att balansera årets nettoresultat i ny räkning.
3. Godkännande av interimistiska utdelningar genomförda i vissa delfonder i SICAV-bolaget
det år som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att godkänna utbetalning av interimistisk utdelning den:
• 21 april 2021 i följande delfonder:
- 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** (andelsklass: R/D*)
* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
•
-

21 juli 2021 i följande delfonder:
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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
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•
-

21 oktober 2021 i följande delfonder:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D, RE/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklass: 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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
•
-

19 januari 2022 i följande delfonder:
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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
Stämman beslutar att godkänna utbetalning av årlig utdelning den 19 januari 2022 till andelsägarna i
följande delfonder:
- 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 har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
4. Ansvarsfrihet för SICAV-bolagets styrelse (”styrelsen”) och för SICAV-bolagets oberoende
revisor för räkenskapsåret som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den oberoende revisorn för räkenskapsåret
som löpte ut den 31 december 2021.
5. Förnyelse av respektive mandat för Natixis Wealth Management Luxembourg representeras
av Mr. Patrick ROUGIER, Natixis Life representeras av Mr. Frédéric LIPKA och Mirova
representeras av Mrs. Tara HANS, i deras roller som styrelseledamöter för SICAV till nästa
ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
Stämman beslutar att förnya respektive mandat för Natixis Wealth Management Luxembourg
representerat av Mr. Patrick ROUGIER, Natixis Life representerat av Mr. Frédéric LIPKA och Mirova
representerat av Mrs. Tara HANS till nästa ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
6. Godkännande av omval av bolagets oberoende revisorer till nästa ordinarie bolagsstämma
som ska avhållas under 2023.
Stämman beslutar att förnya uppdraget för PricewaterhouseCoopers ”Société Coopérative” som
oberoende revisor för bolaget till nästa ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
7. Revisionsavgifter för året som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att bekräfta revisionsavgifterna avseende revisionen av årsredovisningen för året
som löpte ut den 31 december 2021.
8. Övriga frågor som vederbörligen kan framläggas på stämman.
Övriga frågor.
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Undertecknad röstar härmed:

FÖR

Punkt 1 på dagordningen
Punkt 2 på dagordningen
Punkt 3 på dagordningen
Punkt 4 på dagordningen
Punkt 5 på dagordningen
Punkt 6 på dagordningen
Punkt 7 på dagordningen
Punkt 8 på dagordningen

MOT

Punkt 1 på dagordningen
Punkt 2 på dagordningen
Punkt 3 på dagordningen
Punkt 4 på dagordningen
Punkt 5 på dagordningen
Punkt 6 på dagordningen
Punkt 7 på dagordningen
Punkt 8 på dagordningen

Eller AVSTÅR från röstning om:
Punkt 1 på dagordningen
Punkt 2 på dagordningen
Punkt 3 på dagordningen
Punkt 4 på dagordningen
Punkt 5 på dagordningen
Punkt 6 på dagordningen
Punkt 7 på dagordningen
Punkt 8 på dagordningen

____________________________________________________________________

Datum: ____________ 2022

_____________________
Underskrift:
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MIROVA FUNDS
Société anonyme i form av société d'investissement à capital variable (SICAV-bolag)
Säte: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: B 148004
MED REKOMMENDERAT BREV
FULLMAKTSFORMULÄR
Skickas via e-post till lb-domicile@caceis.com OCH därefter via post till följande adress:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of
Luxembourg, att. Julie Dye-Pellisson, senast den 20 april 2022.
Genom detta fullmaktsformulär önskar den eller de undertecknade,
____________________________________________________________
Innehavare av:
_____ andelar i Mirova Global Sustainable Equity Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Europe Sustainable Equity Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Europe Environmental Equity Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Global Environmental Equity Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Global Green Bond Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, klass ______
_____ andelar i Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Funds, klass ______

Härmed utser stämmoordföranden
till sin fullmaktshavare för röstning gällande alla punkter på dagordningen för den ordinarie
bolagsstämman som kommer att avhållas på kontoret tillhörigt CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, den 22 april 2022 kl. 10.00 med
följande dagordning (”dagordningen”):
DAGORDNING FÖR BOLAGSSTÄMMAN
1. Framläggande och godkännande av redovisning av SICAV-bolagets styrelse ("styrelsen")
och PricewaterhouseCoopers "Société Coopérative" ("den oberoende revisorn") för det år
som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen för året
som löpte ut den 31 december 2021.
2. Godkännande av såväl ”sammanställning av nettotillgångar” och av ”redovisningen om
förändringar i nettotillgångar” för året som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att godkänna rapporten om förändringar i nettotillgångar för året som löpte ut den
31 december 2021. Stämman beslutar att balansera årets nettoresultat i ny räkning.
3. Godkännande av interimistiska utdelningar genomförda i vissa delfonder i SICAV-bolaget
det år som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att godkänna utbetalning av interimistisk utdelning den:
• 21 april 2021 i följande delfonder:
- 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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
•
-

21 juli 2021 i följande delfonder:
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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
•
-

21 oktober 2021 i följande delfonder:
Mirova Euro Green & Sustainable Corporate Bond Fund (andelsklasser: R/D*, N/D*, I/D, RE/D*)
Mirova Euro Green & Sustainable Bond Fund (andelsklass: 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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
•
-

19 januari 2022 i följande delfonder:
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** (andelsklass: R/D*)

* Andelsklassen har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
Stämman beslutar att godkänna utbetalning av årlig utdelning den 19 januari 2022 till andelsägarna i
följande delfonder:
- 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 har inte registrerats i Sverige.
** Delfonden har inte registrerats i Sverige.
4. Ansvarsfrihet för SICAV-bolagets styrelse (”styrelsen”) och för SICAV-bolagets oberoende
revisor för räkenskapsåret som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den oberoende revisorn för räkenskapsåret
som löpte ut den 31 december 2021.
5. Förnyelse av respektive mandat för Natixis Wealth Management Luxembourg representeras
av Mr. Patrick ROUGIER, Natixis Life representeras av Mr. Frédéric LIPKA och Mirova
representeras av Mrs. Tara HANS, i deras roller som styrelseledamöter för SICAV till nästa
ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
Stämman beslutar att förnya respektive mandat för Natixis Wealth Management Luxembourg
representerat av Mr. Patrick ROUGIER, Natixis Life representerat av Mr. Frédéric LIPKA och Mirova
representerat av Mrs. Tara HANS till nästa ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
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6. Godkännande av omval av bolagets oberoende revisorer till nästa ordinarie bolagsstämma
som ska avhållas under 2023.
Stämman beslutar att förnya uppdraget för PricewaterhouseCoopers ”Société Coopérative” som
oberoende revisor för bolaget till nästa ordinarie bolagsstämma som ska avhållas under 2023.
7. Revisionsavgifter för året som löpte ut den 31 december 2021.
Stämman beslutar att bekräfta revisionsavgifterna avseende revisionen av årsredovisningen för året
som löpte ut den 31 december 2021.
8. Övriga frågor som vederbörligen kan framläggas på stämman.
Övriga frågor.
Fullmakten är en auktorisation att delta på den ordinarie bolagsstämman och, alltefter
omständigheterna, under den därpå följande stämman, om den första stämman inte kan överlägga, att
delta vid alla överläggningar och att rösta på alla punkter på dagordningen, att vidta åtgärder, som
juristen anser vara viktiga eller nödvändiga för bolagets intressen och särskilt vid sammanställning och
undertecknande av protokollet eller andra dokument, som juristen bedömer vara nödvändiga för att
verkställa denna fullmakt.

Datum: __________ 2022

Underskrift: _____________
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