
CapitalatWork Foyer Umbrella 

Société d’Investissement à Capital Variable (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) 

106, Route d’Arlon, L-8210 Mamer,  

Groothertogdom Luxemburg 

Handelsregister (R.C.S.) Luxemburg B-60.661 

(De “Onderneming”) 

 

HERAANKONDIGING VAN DE VERGADERING 

 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van 15 februari 2021 heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege 

een quorumtekort.  

 

De aandeelhouders van CapitalatWork Foyer Umbrella worden bij dezen opnieuw uitgenodigd voor het 

deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering (“de Vergadering") die zal worden gehouden op 8 

maart 2021 om 10.30 uur, op het kantoor van Me Hellinckx 101, Rue Cents, 1319 Luxemburg, om te beraadslagen 

over de volgende agenda:  

 

 

Agenda 

 

1. Goedkeuring van het schrappen in artikel 12 van de verplichting om de oproeping tot de 

aandeelhouders te publiceren in het Mémorial, de Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg, 

in een Luxemburgs dagblad en in de andere dagbladen die de Raad van Bestuur zal bepalen.  

2. Goedkeuring van de toevoeging in artikel 23 van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om te 

besluiten tot het invoeren van aanpassingsmechanismen van de netto-inventariswaarde per aandeel 

van elk compartiment, om de verwateringseffecten en liquiditeitsrisico's als gevolg van inschrijvings- en 

terugkoopactiviteiten tegen te gaan. 

 

 

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat er geen quorum vereist is voor een geldige beraadslaging 

van de Vergadering. Om geldig te zijn, moeten resoluties worden aangenomen met twee derde van de stemmen 

van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders. 

 

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de stemming kunnen het bijgevoegde volmachtformulier 

ondertekenen en dateren en het ten minste één werkdag vóór de datum van de Vergadering opsturen naar de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap (email: domiciliation@lemanik.lu). 

 

Overeenkomstig artikel 1, lid 1, van de Wet van 23 september 2020 van het Groothertogdom Luxemburg, zoals 

gewijzigd, wordt geen fysieke aanwezigheid op de Vergadering aanvaard. 

 

 

 

 

Raad van Bestuur 

  



 

VOLMACHT 

 

 

Ondergetekende: _____________________________________________________________________________  

 

Eigenaar van  ____________________________ aandelen van CapitalatWork Foyer Umbrella, waarvan de 

maatschappelijke zeten is gevestigd te 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, verstrekt hierbij volmacht 

aan___________________________________ 

______________________________________ 

of aan de Voorzitter van de Vergadering om hem/haar, met volmacht voor indeplaatsstelling, te 

vertegenwoordigen op de opnieuw bijeengeroepen Buitengewone Algemene Vergadering (de "Vergadering") 

van Aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 8 maart 2021 om 10.30 uur op de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap; alsook op elke andere Buitengewone Algemene Vergadering die 

nadien kan worden gehouden na uitstel of verdaging, met dezelfde agenda. 

 

Te dien einde kan de gevolmachtigde deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen of zich onthouden bij 

stemming, wijzigingen van deze agenda en van de aan de Vergadering voorgestelde besluiten aanvaarden; met 

het oog hierop alle akten, stukken en notulen verlijden en ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat 

nodig is of nuttig. 

 

AGENDA 

 

1. Goedkeuring van het schrappen in artikel 12 van de verplichting om de oproeping tot de 

aandeelhouders te publiceren in het Mémorial, de Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg, 

in een Luxemburgs dagblad en in de andere dagbladen die de Raad van Bestuur zal bepalen.  

2. Goedkeuring van de toevoeging in artikel 23 van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om te 

besluiten tot het invoeren van aanpassingsmechanismen van de netto-inventariswaarde per aandeel 

van elk compartiment, om de verwateringseffecten en liquiditeitsrisico's als gevolg van inschrijvings- en 

terugkoopactiviteiten tegen te gaan. 

 

 

Hierbij geef ik volmacht aan mijn gevolmachtigde om te stemmen volgens onderstaande instructies: 

 

Besluit 1:          Voor □   Tegen □   Onthouding □ 

Besluit 2:          Voor □   Tegen □   Onthouding □ 

 

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat er geen quorum vereist is voor een geldige beraadslaging 

van de Vergadering. Om geldig te zijn, moeten resoluties worden aangenomen met twee derde van de stemmen 

van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders. 

 

Bij gebrek aan steminstructies wordt de volmacht als ongeldig beschouwd. 

 

 

Opgemaakt op    , te  __________________________________  

 

 

Naam (in hoofdletters): ________________________________________________________________________  

 

 

Handtekening:  

 

 

 

 

 


