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Threadneedle (Lux) 
 Société d’Investissement à Capital Variable 

Statutaire zetel: 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange 
Groothertogdom Luxemburg 

R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216 
(de “Maatschappij”) 

Bertrange, 4 juli 2022 

Geachte Aandeelhouder, 

Met dit schrijven brengen wij u op de hoogte van door de Raad van Bestuur van de Maatschappij ("de Raad") 
voorgestelde wijzigingen voor de Maatschappij en brengen wij u op de hoogte van de Jaarlijkse algemene 
vergadering van de Maatschappij.  

Gezien de huidige situatie met COVID-19 willen wij u mededelen dat de Raad van Bestuur van de 
Maatschappij (de “Raad”) heeft besloten de Groothertogelijke Verordening toe te passen. De Raad gaat er 
onder deze uitzonderlijke omstandigheden mee akkoord de jaarlijkse algemene vergadering te houden op 
basis van de ontvangst van uw stemmen aan de hand van het bijgevoegde volmachtformulier zonder enige 
fysieke aanwezigheid.  

Betaalkantoren 

Na de introductie in 2021 van een kader van nieuwe EU-regelgeving om grensoverschrijdende fondsdistributie 
te faciliteren, zijn ICBE-fondsen niet langer verplicht om lokale informatie- en betaalkantoren in EU-landen aan 
te wijzen voor het aanbieden van faciliteiten aan beleggers. De bestaande lokale kantoren die door 
Threadneedle (Lux) in EU-langen zijn aangewezen, worden eind 2022 opgeheven (met uitzondering van Italië 
en Spanje). Meer informatie over de faciliteiten die de lokale kantoren vervangen vindt u te zijner tijd in het 
prospectus.  

De Beheermaatschappij en de Registerhouder en Ttransferagent van Threadneedle (Lux) blijven beleggers 
faciliteiten bieden, waaronder het verwerken van inschrijvingen, het omzetten en terugkopen van aandelen in 
de fondsen, het verrichten van betalingen aan beleggers met betrekking tot de aandelen en het verstrekken 
van informatie en documenten met betrekking tot de fondsen, zoals het Prospectus en Documenten met 
Essentiële Beleggersinformatie. Deze documenten zijn ook online beschikbaar via 
columbiathreadneedle.com. 
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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. ALS U NIET ZEKER 
BENT OVER DE TE ONDERNEMEN ACTIE, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW 

EFFECTENMAKELAAR, BANKMANAGER, JURIDISCH ADVISEUR, ACCOUNTANT, 
RELATIEBEHEERDER OF ANDERE PROFESSIONELE ADVISEUR. 

Tenzij anders vermeld hebben de gebruikte woorden en zinnen dezelfde betekenis als in het prospectus van 
de Maatschappij. 

THREADNEEDLE (LUX) 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Statutaire zetel: 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange 
Groothertogdom Luxemburg 

R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216 
(de “Maatschappij”) 

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

Hierbij brengen wij de aandeelhouders van de Maatschappij op de hoogte dat de JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING van de aandeelhouders van de Maatschappij zal plaatsvinden op de statutaire zetel van de 
Maatschappij, 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg, op 26 juli 2022 om 14.00 
uur CEST (de “Jaarlijkse algemene vergadering”) met het oog op de behandeling van en de stemming over 
de volgende agenda: 

AGENDA 

1. Beoordeling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Onafhankelijke accountant over 
het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022; 

2. Goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekeningen van de Vennootschap voor het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2022; 

3. Toewijzing van het nettoresultaat; 

4. Vrijstelling van verplichtingen aan de Bestuurders, gezamenlijk en individueel, voor de uitoefening van 
hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2022; 

5. Hernieuwing van het mandaat als Bestuurder van mevrouw Annemarie ARENS tot de volgende 
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2023; 

6. Hernieuwing van het mandaat als Bestuurder van mevrouw Julie GRIFFITHS tot de volgende jaarlijkse 
algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2023; 

7. Hernieuwing van het mandaat als Bestuurder van de heer Claude KREMER tot de volgende jaarlijkse 
algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2023; 

8. Hernieuwing van het mandaat als Bestuurder van de heer Joe LAROCQUE tot de volgende jaarlijkse 
algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2023; 

9. Hernieuwing van het mandaat als Bestuurder van de heer Thomas SEALE tot de volgende jaarlijkse 
algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2023; 

10. Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative, als Onafhankelijke accountant 
van de maatschappij tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal 
worden gehouden in 2023; 

Aandeelhouders worden erop gewezen dat er geen quorum vereist is voor de besluitvorming over de 
agendapunten van de jaarlijkse algemene vergadering en dat besluiten zullen worden genomen bij gewone 
meerderheid van de op de jaarlijkse algemene vergadering uitgebrachte stemmen. 

***** 
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Elk aandeel geeft recht op één stem. Een aandeelhouder kan op een aandeelhoudersvergadering optreden 
als volmachthouder. 

Het quorum en de meerderheid die vereist zijn voor de vergaderingen, worden bepaald op basis van de 
uitgegeven en uitstaande aandelen om middernacht CEST op de vijfde dag vóór de vergadering, d.w.z. 
21 juli 2022 om middernacht (de “Registratiedatum”). De rechten van een aandeelhouder om de 
vergaderingen bij te wonen en om een stemrecht uit te oefenen dat verbonden is aan zijn aandelen worden 
bepaald in overeenstemming met de aandelen die deze aandeelhouder bezit op de Registratiedatum. 

Het jaarverslag, het verslag van de erkende accountants en het beheerverslag zijn voor de aandeelhouders 
op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

Gezien de huidige situatie met COVID-19 willen wij u mededelen dat de Raad van Bestuur van de 
Maatschappij (de “Raad”) heeft besloten de Groothertogelijke verordening toe te passen. De Raad gaat er 
onder deze uitzonderlijke omstandigheden mee akkoord de Jaarlijkse algemene vergadering te houden op 
basis van de ontvangst van uw stemmen aan de hand van het bijgevoegde volmachtformulier zonder enige 
fysieke aanwezigheid.  

 

Gelieve het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen en het per post terug te sturen naar 
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg, 
per fax ter attentie van mevrouw Elisabet Martínez op het nummer +352 45 14 14 439 of per e-mail naar 
fcslux@citi.com vóór 20 juli 2022 om 17.00 uur CEST. 

 
Hoogachtend, 

 

Threadneedle (Lux) - De Raad van Bestuur 

 


