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MULTI-STRATEGY PORTFOLIO 

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal 
Naamlooze vennootschap 

Maatschappelijke zetel 80, route d'Esch, L- 1470 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 

Handelsregister Luxemburg: B 73 332 
(de "Vennootschap") 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

VOLMACHTFORMULIER 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Ondergetekende, 
(Bedrijfsnaam) …………………………………………………………………………………. 
vertegenwoordigd door 
(Mevrouw/de heer) ……………………………………………………………………………………… 
(in hoofdletters) 
 
eigenaar van [ ................ ] aandelen van de Vennootschap, machtigt hierbij mevrouw/de heer ..................................... of, indien 
hij/zij op de vergadering niet aanwezig is, de Voorzitter van de vergadering met bevoegdheid tot indeplaatstreding, om hem/haar 
te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van deze Venno otschap (de 
"Vergadering") die zal worden gehouden ten overstaan van notaris Jean-Joseph WAGNER, die als vervanger van notaris Cosita 
DELVAUX optreedt, in de kantoren van ING Solutions Investment Management S.A., in de hoedanigheid van beheermaatschappij 
van de Vennootschap met statutaire zetel te 26, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg, op 22 oktober 2021 om 15.00 uur, of op 
enige andere Vergadering die zich zal buigen over de volgende agenda, en er namens ondergetekende te beraadslagen en te 
stemmen over alle aangelegenheden die verband houden met de onderstaande agenda, tenzij hieronder uitdrukkelijk wordt 
aangegeven dat de ondergetekende voornemens is om tegen een bepaald punt te stemmen of zich van stemming te onthouden: 
 

AGENDA 
 
 

 Voor Tegen Onthouden 
1. Wijziging van de artikelen 1, 6, 11, 13, 20, 21, 26, 32 en 33 van de Statuten van 

de Vennootschap (de "Statuten") om, waar toepasselijk, de term "articles of 

association" en/of de term "Articles" te vervangen door de term "articles of 

incorporation". 

   

2. Wijziging van de artikelen 3, 7, 9, 10, 12, 17, 19 en 20 van de Statuten in 

verband met enkele niet-substantiële wijzigingen. 
   

3. Wijziging van de artikelen 4, 5, 8, 13, 18, 25, 26, 27, 31, 32 en 33 van de 

Statuten wat betreft de verwijzingen naar en/of de inhoud van toepasselijke 

wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Luxemburgse wet van 10 

augustus 1915 op de handelsvennootschappen, de wet van 17 december 

2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en/of alle 

toepasselijke CSSF-reglementen. 

   

4. Wijziging van artikel 11 van de Statuten om, in voorkomend geval, het 

bijvoeglijk naamwoord "his" te vervangen door het bijvoeglijk naamwoord 

"his/her", de term "sales documents" door "prospectus" en om onder meer 

de laatste zin van het laatste l id van dit artikel aan te passen om te bepalen 

dat de kosten voor terugbetaling in natura worden gedragen door de 

aandeelhouder die om de terugbetaling in natura heeft verzocht. 

   

5. Wijziging van artikel 14 van de Statuten om, onder andere, de mogelijkheid 

nader te omschrijven om een "swing-pricing"-mechanisme of andere anti-

verwateringsmechanismen toe te passen wanneer de Raad van Bestuur van 

mening is dat de Vennootschap, of haar Compartimenten, door inschrijving, 
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conversie of terugkoop een verwatering van de netto-inventariswaarde 

kunnen ondervinden. 

6. Wijziging van artikel 16 van de Statuten om onder meer bijkomende scenario's 

op te nemen waarbij de Raad van Bestuur van de Vennootschap de berekening 

van de netto-inventariswaarde per aandeel van een of meerdere 

compartimenten en/of de uitgifte, terugkoop en conversie van aandelen 

tijdelijk kan opschorten. 

   

7. Wijziging van artikel 29 van de Statuten om een bepaling aan te passen 

betreffende uitkerende aandelenklassen die ten minste jaarlijks alle geïnde 

inkomsten zullen uitkeren, na aftrek van vergoedingen, commissies en kosten. 

   

8. Schrapping van de Franse versie uit de Statuten, zodat alleen de Engelse versie 

van toepassing blijft. 
   

 
Een ontwerp van de statuten met de hierboven voorgestelde wijzigingen is op verzoek verkrijgbaar bij de beheermaatschappij 
van de Vennootschap. 
 
De Gevolmachtigde heeft de algemene bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn met het oog op de 
uitvoering van deze volmacht, met inbegrip van onder andere het stemmen en het goedkeuren van elke wijziging van de agenda 
van de Vergadering of van de resoluties die aan de Vergadering worden voorgelegd. 
 
Indien wij van u een volmacht hebben ontvangen in het kader van de buitengewone algemene vergadering van 29 september 
2021, blijft die geldig, behalve als we deze volmacht van u ontvangen. 
 
Verder erken(nen) ik/wij hierbij dat ik/wij naar behoren ben (zijn) opgeroepen voor de Vergadering, overeenkomstig de 
Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en de Luxemburgse wetten van 10 
augustus 1915, zoals gewijzigd en aangevuld. 
 
Wij verzoeken u deze volmacht per fax of per e-mail terug te sturen (fax: 00352 47 40 66 65 03; e-mailadres: lux.cla@bbh.com) 
ten minste 48 uur voor de Vergadering, gevolgd door het origineel per post, ter attentie van  Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. ("BBH"), een commanditaire vennootschap op aandelen naar Luxemburgs recht met statutaire zetel te 80, 
route d'Esch, L-1470 Luxemburg, 
 
 

*** 
 
 
Opgesteld in ..............................................., op ................................................... 2021. 
 
 
 
 
____________________________ 
(Handtekening) 
 
 


