
 

 

 
Arcona Property Fund N.V. 

www.arconapropertyfund.nl  
 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
30 juni 2020 

OPROEP 
voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  

Arcona Property Fund N.V. 
 

 
te houden op: 

dinsdag 30 juni 2020 om 14:00 u 1083 AD Amsterdam 

 

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder begrepen, worden 
uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden dinsdag 30 juni 2020 om 14:00 
u. 
 
In verband met de COVID-19 restricties kan de vergadering niet fysiek plaatsvinden maar zal deze virtueel plaatsvinden via 
een online platform.  
 
De agenda, toelichting op de agenda en het jaarverslag 2019 liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, De Entree 
55, 1101 BH Amsterdam, tel: (020) 820 4 720. De agenda en de vergaderstukken zijn tevens ter inzage op de website van de 
Vennootschap www.arconapropertyfund.nl. 
 
Registratiedatum 
De directie heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die op 2 juni 2020 
(Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een 
(deel) register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administra-
ties van de intermediairs, zoals gedefinieerd in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. 
 
Virtuele deelname 
Een houder van aandelen die de vergadering virtueel wenst bij te wonen dient zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk 23 
juni 2020, 16:00 uur aan te melden bij ABN AMRO (via www.abnamro.com/evoting). Aan ABN AMRO dient een bevestiging te 
worden overgelegd van de intermediair, in wier administratie de houder voor de aandelen staat geregistreerd, dat de be-
treffende aandelen op de Registratiedatum op zijn/haar naam geregistreerd stonden. Bovendien worden intermediairs ver-
zocht om bij deze bevestiging de volledige adresgegevens van de betreffende houder te vermelden teneinde een efficiënte 
controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Indien een aandeelhouder de vergadering vir-
tueel wenst bij te wonen, zijn daarnaast een geldig email adres, nummer van de effectenrekening en een mobiel telefoon-
nummer vereist voor de verificatieprocedure van het verlenen van virtuele toegang.  
 
Aandeelhouders kunnen de vergadering virtueel bijwonen, vragen stellen en op alle agendapunten die ter besluitvorming 
voorliggen via internet - dus online en op afstand – met hun eigen smartphone, tablet of computer stemmen, tenzij de inter-
mediair van de Aandeelhouder virtueel stemmen niet ondersteunt. 
 
Na de registratie voor virtuele deelname zal een Aandeelhouder een email ontvangen met een link om via 
www.abnamro.com/evoting in te loggen op het online stemplatform van de Vennootschap. Na een succesvolle login en be-
vestiging van de login via een twee-stappen verificatieproces (met SMS-verificatie), is de Aandeelhouder automatisch ingelogd 
voor de vergadering. Nadere instructies zullen gegeven worden via www.abnamro.com/evoting en/of het online   
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stemplatform van de Vennootschap.  
 
U kunt inloggen voor virtuele deelname aan de vergadering op 30 juni 2020 via www.abnamro.com/evoting vanaf 12:00 uur 
tot aan de aanvang van de vergadering om 14:00 uur. U dient ingelogd te zijn en de toegangsprocedure te hebben doorlopen 
vóór 14:00 uur. Na dit tijdstip is het niet meer mogelijk om te registreren. Aandeelhouders die na 14:00 uur inloggen kunnen 
hun stem niet meer uitbrengen. 
 
De minimale vereisten aan de toestellen en systemen voor virtuele deelname aan de vergadering en ook een overzicht van 
Q&A’s over virtueel stemmen en het Beleid van de Vennootschap met betrekking tot de  Algemene Vergadering van Aandeel-
houders zijn verkrijgbaar via www.arconapropertyfund.nl  (bij de vergaderstukken). 
 
Aan virtueel stemmen zijn risico’s verbonden zoals omschreven in het Beleid van de Vennootschap met betrekking tot Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders. Wanneer u deze risico’s wilt vermijden, kunt u kiezen om een stemvolmacht af te 
geven. 
 
Aanwezigheidsregistratie 
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem-en vergaderrechten uitoefenen als 
ze deelnemen aan de virtuele vergadering of stemmen bij volmacht. De registratie van de aanwezigen en het aantal stemmen 
vindt online plaats.  
 
Stemmen bij volmacht 
Onverminderd de hiervoor beschreven aanmeldingsverplichting, kunnen de vergaderrechten worden uitgeoefend door een 
schriftelijk gevolmachtigde.  
Aandeelhouders die hun stemrecht via een elektronische volmacht wensen uit te oefenen, hetgeen een steminstructie in-
houdt aan de Vennootschap, dienen dit uiterlijk op 23 juni, 16:00 uur door te geven via www.abnamro.com/evoting. De inter-
mediair dient aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken met vermelding van het aantal aandelen dat de intermediair per 
de Registratiedatum heeft geregistreerd ten name van de uiteindelijke aandeelhouder. 
Aandeelhouders die bij de registratie hebben aangegeven de vergadering virtueel te willen bijwonen 
kunnen geen stemvolmacht verlenen ná woensdag 23 juni 2020, 16:00 uur.  
 
Mocht u van plan zijn om uw bank/effectenmakelaar instructies te geven voor bovenstaande, houdt u er dan alstublieft reke-
ning mee dat hun deadlines enige dagen eerder kunnen liggen dan bovengenoemde. Informeer alstublieft bij de desbetreffen-
de instelling naar de door hen gehanteerde uiterste datum. Daarnaast dient u rekening te houden met het feit dat sommige 
intermediairs het afgeven van elektronische stemvolmachten niet faciliteren. 
 
U kunt daarnaast een volmacht formulier downloaden op de website van de Vennootschap, www.arconapropertyfund.nl. De 
schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 23 juni 2020 om 16:00 door de Vennootschap zijn ontvangen en u dient bovenge-
noemde proces te volgen.  
 
 
 
Amsterdam, 19 mei 2020 
De directie, Arcona Capital Fund Management B.V.,  
De Entree 55 ● 1101 BH Amsterdam  
www.arconapropertyfund.nl ● T: (020) 820 4 720 


