OSTRUM SOUVERAINS EURO
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Hoofdkantoor: 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, FRANCE
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45.735.620 euro
393 631 593 RCS PARIS

AGENDA
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
• Kennisneming en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over de wijziging van artikel
3 "Naam" van de statuten
• Bijwerken van de statuten
• Volmachten voor het uitvoeren van formaliteiten.

VOORSTEL VAN BESLUITTEKST

EERSTE BESLUIT
De bijzondere algemene vergadering beslist, op basis van het verslag van de Raad van Bestuur, om
de handelsnaam van de SICAV OSTRUM SOUVERAINS EURO te wijzigen in " OSTRUM SRI EURO
SOVEREIGN BONDS".

TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de goedkeuring van het vorige besluit, beslist de algemene vergadering om artikel 3
van de statuten te wijzigen als volgt:
"Artikel 3 - Naam:
De naam van de SICAV luidt als volgt: OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS.
Gevolgd door de vermelding "Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal", al dan niet met de
term "SICAV".

DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de houder van dit originele verslag, een kopie
ervan of een uittreksel ervan, om alle wettelijke formaliteiten van de openbaarmaking in orde te brengen.
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FORMULIER VOOR SCHRIFTELIJK STEMMEN OF BIJ
VOLMACHT
OSTRUM SOUVERAINS EURO
Hoofdkantoor: 43 avenue Pierre Mendès
France – 75013 PARIS, FRANCE
393 631 593 RCS PARIS
Aandelen 'R'
Aandelen C: FR0000003196
Aandelen D: FR0000171233
Aandelen 'I'
Aandelen C: FR0010655456
Aandelen 'N'
Aandelen C: FR0011505098
Aandelen 'SN'
Aandelen C: FR0013029113

BELANGRIJK: Alvorens te kiezen uit de drie mogelijkheden 1 2 3 dient u
kennis te nemen van de instructies aan de ommezijde.
VOORBEHOUDEN VAK

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 5 APRIL 2022 (1ste OPROEP)
EN VAN 20 APRIL 2022 (2de OPROEP)

1

Identificatie
Aantal
aandelen

IK VERLEEN VOLMACHT AAN DE
VOORZITTER
en machtig hem/haar om in mijn naam te
stemmen.

Op naam VS
VD
Aan toonder

Aantal stemmen

Onderaan dateren en ondertekenen zonder 2 of 3 in te
vullen

2

Kies 1 of 2 of 3. Als u 2 of 3 kiest, moet u het overeenstemmende
vakje zwart maken als volgt ◼

SCHRIFTELIJK STEMMEN

JA-stem voor alle voorstellen van besluit die worden voorgesteld of
aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité of de
Bedrijfsleiding, met UITZONDERING van wat ik aangeef door het
betrokken vakje aldus ◼ zwart te maken, en waarvoor ik NEE stem of
mij onthoud, wat neerkomt op een NEE-stem.
GEWONE AV
BUITENGEWONE AV
1
2
3
N.V.T N.V. N.V.
.
T.
T.

Inzake de voorstellen van besluit die niet worden
aanbevolen door de Raad van Bestuur of het
Directiecomité of de Bedrijfsleiding stem ik door het vakje
dat overeenkomt met mijn keuze aldus ◼ zwart te maken.
GAV
Nee
onth.

Ja

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

Nee
onth.

Indien er op de vergadering nieuwe voorstellen worden voorgelegd, stem ik NEE tenzij ik een andere keuze aangeef door het bijbehorende
vakje zwart te maken
Ik verleen volmacht aan de Voorzitter om te stemmen in mijn naam.

Ik onthoud me

Ik verleen volmacht conform punt (2) aan de ommezijde aan dhr./mevr.
om te stemmen in mijn naam. 

Om te kunnen worden verwerkt, moet het formulier toekomen bij
CACEIS BANK FRANCE/ Opérations – Valeurs mobilières
14 rue Rouget de l’Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX – FRANCE
Of 2 dagen vóór de AV per e-mail worden verzonden
naar: LD-NIMI-Legal-Corporate-governance-SICAV@natixis.com

C1 - Publiek Natixis

Datum en handtekening

VOLMACHT AAN EEN BIJ NAAM
GENOEMDE PERSOON

Ik verleen conform punt (3) aan de ommezijde volmacht aan:
Dhr./Mevr.
om mij te vertegenwoordigen op de bovengenoemde Vergadering(en).

BAV
Ja

3

Naam, Voornaam, Adres

Zie punt (1) aan de ommezijde

Belangrijk: Aandeelhouders die de Vergaderingen niet persoonlijk bijwonen, kunnen dit formulier 1terugbezorgen door gebruik te maken van een van de drie volgende mogelijkheden:
1 volmacht geven aan de Voorzitter (aan ommezijde dateren en ondertekenen zonder 2 of 3 in te vullen)
2 schriftelijk stemmen (het vakje voor nr. 2 aanvinken)
3 volmacht geven aan zijn/haar echtgenoot/-note, partner met burgerlijke samenlevingscontract of een andere aandeelhouder (het vakje voor nr. 3 aanvinken)
ONGEACHT DE GEKOZEN FORMULE
is de handtekening van de aandeelhouder onontbeerlijk
(1) De ondertekenaar wordt verzocht zeer nauwkeurig in de daartoe bestemde zone zijn naam (in drukletters), gebruikelijke voornaam en adres in te vullen; als deze gegevens reeds op het formulier staan vermeld,
moeten ze worden gecontroleerd en in voorkomend geval verbeterd. In alle gevallen moet hoe dan ook het vak “datum en handtekening” worden ingevuld.
Voor de rechtspersonen moet de naam, voornaam en functie van de ondertekenaar worden vermeld.
Als de ondertekenaar niet zelf aandeelhouder is (bijvoorbeeld: wettelijk beheerder, voogd enz.), moet hij zijn naam, voornaam en de functie krachtens welke hij het stemformulier ondertekent vermelden.
Het formulier dat voor één Vergadering wordt verzonden, geldt ook voor de latere Vergaderingen die worden bijeengeroepen met dezelfde agenda (art. R.225-77 al.3 van het Franse handelswetboek).
‘Krachtens artikel L. 27 van de Franse wet van 06-01-1978 zijn de gegevens die u worden gevraagd onmisbaar voor de verwerking.’
VOLMACHT AAN DE VOORZITTER 1 OF
VOLMACHT AAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER OF DE ECHTGENOOT/‑NOTE OF DE PARTNER MET SAMENLEVINGSCONTRACT 3
(2) Artikel L 225‑106 van het Franse handelswetboek: ‘Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder, zijn/haar echtgenoot/-note of de partner waarmee hij/zij een
samenlevingscontract heeft gesloten.’
Aan iedere aandeelhouder kan door andere aandeelhouders volmacht worden verleend om hem/haar te vertegenwoordigen op een Vergadering, zonder andere beperkingen dan de beperkingen die voortvloeien uit de
wettelijke of statutaire bepalingen die het maximale aantal stemmen vastleggen waarover een en dezelfde persoon kan beschikken, in eigen naam en als volmachthouder. Vóór iedere Algemene Vergadering van de
aandeelhouders kan de Voorzitter van de Raad van Bestuur of het directiecomité, naargelang het geval, een raadpleging organiseren van de aandeelhouders zoals vermeld in artikel L 225‑102 om hen in staat te stellen een
of meer volmachthouders aan te wijzen om hen te vertegenwoordigen op de Algemene vergadering conform de bepalingen van onderhavig artikel. Deze raadpleging is verplicht wanneer de statuten gewijzigd zijn
krachtens artikel L 225-23 of artikel L 225-71 en de gewone Algemene vergadering een of meer werknemers-aandeelhouders of leden van de Raden van toezicht van de gemeenschappelijke
bedrijfsbeleggingsfondsen die aandelen in de vennootschap houden, moet benoemen in de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht, naargelang van het geval. Deze raadpleging is ook verplicht wanneer de
buitengewone algemene vergadering zich moet uitspreken over een wijziging van de statuten krachtens artikel L 225‑23 of artikel L 225.71. Bepalingen die afwijken van de voorgaande alinea's worden geacht niet te zijn
geschreven. Voor iedere volmacht van een aandeelhouder die geen volmachthouder heeft benoemd, brengt de Voorzitter van de Algemene Vergadering een JA‑stem uit voor de besluiten die worden voorgelegd of
aanbevolen door de Raad van Bestuur of het Directiecomité, naargelang het geval, en een NEE‑stem voor alle andere voorstellen van besluit. Om een andere stem uit te brengen, moet de aandeelhouder een volmachthouder
kiezen die aanvaardt te stemmen in de door de volmachtgever gewenste zin.
SCHRIFTELIJK STEMMEN 2
(3) Artikel L 225‑107 van het Franse handelswetboek: ‘Iedere aandeelhouder kan schriftelijk stemmen, aan de hand van een formulier waarvan de vermeldingen bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State.
Bepalingen die afwijken van de statuten worden geacht niet te zijn geschreven. Voor de berekening van het quorum wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap ontvangt vóór de datum van
de Vergadering, conform de termijnbepalingen die bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State. Formulieren die geen stemkeuze vermelden of die een onthouding vermelden, worden niet beschouwd als uitgebrachte
stemmen.’
II. ‘Als de statuten dit vermelden, worden voor de berekening van het quorum en de meerderheid de aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen via videoconferentie of andere telecommunicatiemiddelen die hun
identificatie mogelijk maken en waarvan de aard en de toepassingsvoorwaarden bij decreet zijn vastgelegd door de Raad van State, beschouwd als aanwezig. .’
Als u schriftelijk wenst te stemmen, moet u het vakje vóór nr. 2 op de voorzijde aankruisen.
In dat geval wordt u gevraagd:

•

Voor de voorstellen van besluit die worden voorgelegd of aanbevolen door de Raad van Bestuur:
‑ ofwel ‘ja’ te stemmen voor alle voorstellen en geen enkel vakje zwart te maken
‑ ofwel ’nee’ te stemmen ofwel u te ’onthouden’ door de betrokken vakjes zwart te maken.

•

Voor de voorstellen van besluit die niet zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur:
- besluit per besluit te stemmen door het vakje dat overeenkomt met uw keuze zwart te maken.
1
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De tekst van de besluiten is terug te vinden in het oproepingsbericht dat bij dit stemformulier is gevoegd.

