
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergaderingen 
(elk een "BAV") van de hieronder genoemde vennootschappen (de "Vennootschappen"), te houden op 15 november 2022 ten kantore 
van Van Lanschot Kempen N.V., Beethovenstraat 300 te Amsterdam om: 

Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (NL0012512958)  09.00 lokale tijd
Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (NL0010558854)   10.00 lokale tijd 
Kempen European Property Fund N.V. (NL0009296649)    11.00 lokale tijd
(Beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal; ICBE’s naar Nederlands recht) 

Agenda BAV Kempen European Sustainable Equity Fund N.V.
1. Opening 
2. Voorstel van de vergadering van de houder van het prioriteitsaandeel (het "Prioriteitsaandeel") in het kapitaal van Kempen European Sustainable 

Equity Fund N.V.  (de "Prioriteit") tot het aangaan en bewerkstelligen van een grensoverschrijdende juridische fusie waarbij Kempen European 
Sustainable Equity Fund N.V., als de verdwijnende vennootschap, zal fuseren met en in Kempen International Funds SICAV, in hoedanigheid 
als verkrijgende vennootschap en voorts in hoedanigheid van paraplufonds van Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund (de "Fusie 1"), 
en waarbij Kempen International Funds SICAV in hoedanigheid als verkrijgende vennootschap en voorts in hoedanigheid van paraplufonds 
van Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund aandelen in haar kapitaal zal toekennen aan de aandeelhouders, overeenkomstig het 
fusievoorstel dat uiterlijk op 13 oktober 2022 zal worden gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (stempunt).

3. Rondvraag en afsluiting 

Agenda BAV Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. 
1. Opening 
2. Voorstel van de vergadering van de houder van het prioriteitsaandeel (het "Prioriteitsaandeel") in het kapitaal van Kempen Global Sustainable 

Equity Fund N.V. (de "Prioriteit") tot het aangaan en bewerkstelligen van een grensoverschrijdende juridische fusie waarbij Kempen Global 
Sustainable Equity Fund N.V., als de verdwijnende vennootschap, zal fuseren met en in Kempen International Funds SICAV in hoedanigheid als 
verkrijgende vennootschap en voorts in hoedanigheid van paraplufonds van Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund (de "Fusie 2"), en 
waarbij Kempen International Funds SICAV in hoedanigheid als verkrijgende vennootschap en voorts in hoedanigheid van paraplufonds van 
Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund aandelen in haar kapitaal zal toekennen aan de aandeelhouders, overeenkomstig het fusievoorstel 
dat uiterlijk op 13 oktober 2022 zal worden gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (stempunt).

3. Rondvraag en afsluiting 

Agenda BAV Kempen European Property Fund N.V.
1. Opening
2. Voorstel van de vergadering van de houder van het prioriteitsaandeel (het "Prioriteitsaandeel") in het kapitaal van Kempen European Property 

Fund N.V. (de "Prioriteit") tot het aangaan en bewerkstelligen van een grensoverschrijdende juridische fusie waarbij Kempen European Property 
Fund N.V., als de verdwijnende vennootschap, zal fuseren met en in Kempen International Funds SICAV in hoedanigheid als verkrijgende 
vennootschap en voorts in hoedanigheid van paraplufonds van Kempen (Lux) European Property Fund (de "Fusie 3"), en waarbij Kempen 
International Funds SICAV in hoedanigheid als verkrijgende vennootschap en voorts in hoedanigheid van paraplufonds van Kempen (Lux) 
European Property Fund aandelen in haar kapitaal zal toekennen aan de aandeelhouders, overeenkomstig het fusievoorstel dat uiterlijk op 13 
oktober 2022  zal worden gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (stempunt).

3. Rondvraag en afsluiting 

De agenda’s alsmede toelichting op de agenda’s en de relevante documenten, zoals het informatiememorandum en het fusievoorstel liggen ter 
inzage en zijn kosteloos te verkrijgen ten kantore van de Vennootschappen, Beethovenstraat 300 te Amsterdam, tel: (020) 348 8000. Ze zijn tevens 
te raadplegen op de website van de beheerder: https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-fusies.

Toelichtingen op de agenda’s van de BAV’s van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V., Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. en 
Kempen European Property Fund N.V.
Het bestuur van elk van de Vennootschappen wensen de Fusie 1, de Fusie 2 en de Fusie 3 (de "Fusies") aan te gaan. Het bestuur van elk van de 
Vennootschappen is van mening de groeimogelijkheden van haar beleggingsfondsen beperkt zijn. Gezien de vestigingsplaats van de Vennootschappen 
(Nederland) worden de Vennootschappen minder geschikt geacht voor internationale distributie, terwijl de verkrijgende vennootschappen in de Fusies 
meer potentieel hebben om voor internationale verhandelding en dus meer groeimogelijkheden hebben. Aangezien de verkrijgende vennootschappen 
in de Fusies gevestigd zijn in Luxemburg – wat wordt beschouwd als een erkend centrum voor beleggingsfondsen voor wereldwijde distributie – wordt 
verwacht dat de verkrijgende vennootschappen in de Fusies in de komende jaren een aanzienlijke omvang zullen verwerven. Bovendien is het bestuur 
van ieder van de Vennootschappen van mening dat de Fusies ertoe zullen leiden dat vanuit een kosten- en schaaloogpunt efficiënter geopereerd zal 
kunnen worden.

Voor nadere informatie over de Fusies kunnen het fusievoorstel en het informatiememorandum geraadpleegd worden. Deze stukken liggen ter inzage 
en zijn kosteloos te verkrijgen ten kantore van de Vennootschappen, Beethovenstraat 300 te Amsterdam, tel: (020) 348 8000. Ze zijn tevens te 
raadplegen op de website van de beheerder: https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-fusies.

Tevens kunnen voor nadere toelichting de accountantsverklaringen met betrekking tot de Fusies geraadpleegd worden. Deze verklaringen zijn vanaf 
13 oktober 2022 te raadplegen via het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast zullen deze verklaringen vanaf 13 oktober 2022 ter 
inzage liggen en zijn kosteloos te verkrijgen ten kantore van de Vennootschappen, Beethovenstraat 300 te Amsterdam, tel: (020) 348 8000, alsmede te 
raadplegen zijn op de website van de beheerder: https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-fusies.
 
Registratiedatum
Het bestuur heeft bepaald dat voor de respectievelijke BAV als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die op 18 oktober 2022 (de "Registratiedatum"), 
na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een door het bestuur van elk van de respectievelijke 
Vennootschappen aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de 
administraties van de intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding en vertegenwoordiging
Aandeelhouders die een BAV in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 8 november 2022, 10.00 CET, via hun bank 
schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot Kempen N.V. (per fax +31 (0)20 3489549 of per e-mail: proxyvoting@kempen.nl). Let op: uw intermediair kan 
een eerdere deadline hanteren. Bij deze aanmelding dient een bevestiging van de intermediair te worden overlegd, dat de aandelen in de betreffende 
Vennootschap op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank krijgen deze aandeelhouders een ontvangstbewijs dat 
geldt als toegangsbewijs voor de betreffende BAV.

Aanwezigheidsregistratie
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de BAV alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de BAV zijn 
geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats en is mogelijk tot tien 
minuten voor aanvang van de betreffende BAV. Stem- en vergadergerechtigden kan gevraagd worden zich te legitimeren.

Stemmen bij volmacht
Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de BAV van de Vennootschap waarin hij/zij aandelen houdt, bij te 
wonen. U kunt een stemvolmacht en -instructie downloaden op de website van de beheerder: www.kempen.com/nl/asset-management.

Amsterdam, 4 oktober 2022
Het bestuur van elk van de Vennootschappen, Kempen Capital Management N.V.

Oproeping Buitengewone Algemene Vergaderingen 
Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (NL0012512958), Kempen Global Sustainable 
Equity Fund N.V. (NL0010558854) en Kempen European Property Fund N.V. (NL0009296649)


