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Oproeping van de deelnemers voor de gewone algemene vergadering
De raad van bestuur van Arvestar Asset Management NV (afgekort Arvestar), beheervennootschap van
Argenta Pensioenspaarfonds (in het kort ARPE) nodigt alle deelnemers van het pensioenspaarfonds uit op
de gewone algemene vergadering die zal doorgaan te Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (Zaal Noord C.4.28
Rivierenhof), op woensdag 3 maart 2021 om 15.00 uur om over de onderstaande agenda te beraadslagen
en te beslissen.
1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur van de beheervennootschap met betrekking tot de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2020.
3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel van beslissing: “De vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed.
4. Resultaatverwerking.”
Voorstel van beslissing: “De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur van de
beheervennootschap om de resultaten over te dragen goed.”
5. Kwijting aan de bestuurders van de beheervennootschap en aan de commissaris.
Voorstel van beslissing: “De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de
beheervennootschap en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 december
2020.”
6. Herbenoeming van de commissaris
Voorstel van beslissing: “De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris “Deloitte
Bedrijfsrevisoren B.V.”, met zetel te Gateway building – Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door de heer Maurice Vrolix, te hernieuwen. De vergadering stelt zijn verhoogde
bezoldiging vast op EUR 4.000 (exclusief BTW) per jaar, per compartiment. Het mandaat zal een einde
nemen op de gewone algemene vergadering van 2024. Het voorstel van besluit is opgemaakt onder de
opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de FSMA.”
*****
Deelnemers die de vergadering wensen bij te wonen of er zich wensen te laten vertegenwoordigen,
worden verzocht zich te houden aan de voorschriften van het beheerreglement van het
pensioenspaarfonds.
Effecten op naam of attesten uitgegeven door de erkende rekeninghouder en eventuele volmachten
moeten uiterlijk drie werkdagen voor de dag van de vergadering worden ingediend bij de instellingen die
de financiële dienstverlening verzekeren of bij de beheervennootschap.
Gelet op de geldende beperkingen in kader van de COVID-19 epidemie wordt deelnemers die wensen deel
te nemen aan de algemene vergadering ten stelligste aangeraden om een volmacht te verlenen aan een

door de beheervennootschap aangewezen persoon. Een dergelijke volmacht kan worden verkregen op het
volgende e-mailadres: info@arvestar.be
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van het
pensioenspaarfonds kunnen gratis in het Frans en Nederlands worden verkregen:
-

bij de beheervennootschap: ARVESTAR, Guimardstraat 19, 1040 Brussel;

-

op de website: www.argenta.be/nl/over-argenta/arvestar.html ;

-

bij de financiële dienst: ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen.

De raad van bestuur van de beheervennooschap.
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