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OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders van ING (B) Collect Portfolio (hierna « de Vennootschap ») worden uitgenodigd tot het
bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering die plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel, op 7 december 2015 om 10u30, om te beraadslagen en te
stemmen over de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten van de Vennootschap:
1° Voorstel tot goedkeuring om alle verwijzingen naar de Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde
vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles te vervangen door overeenstemmende
verwijzingen naar de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve
belegging en haar beheerders, en meer bepaald artikel 1 ‘Benaming’, vervanging van artikel 7, eerste lid, 2°
van de Wet van 3 augustus 2012 door artikel 183, eerste lid, 1° van de Wet van 19 april 2014.
Voorstel tot beslissing: goedkeuring van de update van de verwijzingen naar de nieuwe wetgeving die van
toepassing is, en meer bepaald, goedkeuring van artikel 1 ‘Benaming’, zoals gewijzigd.
2° Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van artikel 41 ‘Beheervennootschap’ van de statuten (i)
vervanging van de naam ING Investment Management Belgium door NN Investment Partners Belgium, (ii)
aanstelling van NN Investment Partners Belgium N.V. als beheervennootschap van alternatieve instellingen
voor collectieve belegging in plaats van beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging, en
(iii) vervanging van de verwijzing naar artikels 44§1 en 3, 22° van de Wet van 3 augustus 2012 door artikels
210 en 3, 41° van de Wet van 19 april 2014.
Voorstel tot beslissing: goedkeuring van artikel 41 ‘Beheervennootschap’, zoals gewijzigd.
De aandeelhouders van de Vennootschap die wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen
van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de vertegenwoordiging. Zij moeten met name
het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden
bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (tel. 02/504 47 12).
Aandelen en volmachten moeten ten minste zes werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de
zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst.
De Vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het gedeelte van het kapitaal dat vertegenwoordigd wordt
door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, als zij drie vierde van de stemmen telt.
De integrale tekst van de wijziging van de statuten, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn
gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij de
instelling belast met de financiële dienst.
De financiële dienst wordt verzekerd door RBC Investor Services Belgium, Rogierplein 11, 1210 Brussel.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap

