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NewB Invest 
 

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht 
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 

2009/65/EG 
Naamloze vennootschap 

Havenlaan 86c, bus 320 - 1000 Brussel 
RPR Brussel: 0777.637.320 

("de BEVEK") 
 

 

Brussel, 3 maart 2023 
 
 

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
 

De aandeelhouders van NewB Invest, naamloze vennootschap, openbare Bevek naar 

Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering (hierna “de 

vergadering”) die zal plaatsvinden op dinsdag 21 maart 2023 om 14 uur op de zetel van de 

BEVEK, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour & Taxis), om te beraadslagen over de 

volgende agenda: 

 

1. Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2022. 

2. Lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 
2022. 

3. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 
december 2022. 

4. Goedkeuring van de rekeningen per compartiment voor het boekjaar afgesloten op 31 
december 2022 en bestemming van de resultaten. 

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 
december 2022. 

6. Ontslag van bestuurders en benoeming van nieuwe bestuurders. 
Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering neemt kennis van het ontslag van de 
heer Julien Carette als bestuurder, met ingang van 2 februari 2023. De vergadering 
verleent kwijting aan de heer Carette voor de uitoefening van zijn mandaat. 
Bijgevolg beslist de vergadering over de benoeming van mevrouw Sarah Follens als 
uitvoerend bestuurder , onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, ter vervanging 
van de heer Carette. Dit mandaat loopt af op het einde van de vergadering van  2029 en 
zal kosteloos worden uitgeoefend. 
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Stefan van Geyt als bestuurder, 
met ingang van 21 maart 2023. De vergadering verleent kwijting aan de heer van Geyt 
voor de uitoefening van zijn mandaat. 
Bijgevolg beslist de vergadering over de benoeming van de heer Thomas Olinger als 
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de bevek, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de FSMA, ter vervanging van de heer van Geyt. Dit mandaat loopt af op 
het einde van de vergadering van 2029. Voor de uitoefening van zijn mandaat zal de heer 
Olinger een jaarlijkse vergoeding ontvangen van maximaal 7.500 EUR. 
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Katrien Beuckelaers als 
bestuurder, met ingang van 21 maart 2023. De vergadering verleent kwijting aan mevrouw 
Beuckelaers voor de uitoefening van zijn mandaat. 



2 

 

Bijgevolg beslist de vergadering over de benoeming van de heer Thomas de Nil als 
uitvoerend bestuurder , onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, ter vervanging 
van mevrouw Beuckelaers. Dit mandaat loopt af op het einde van de vergadering van 2029 

en zal kosteloos worden uitgeoefend.  
De vergadering vraagt CACEIS Bank, Belgium Branch om de nodige maatregelen te 
nemen voor de uitvoering en publicatie van deze beslissingen. » 

7. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 7:139 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

8. Varia. 

 
 
De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten 
worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het 
emailadres legal.be@caceis.com.   
 
 
Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht zich te 
houden aan de deelnamevoorwaarden die zijn vastgelegd in de statuten van de bevek. De 
gescande of gefotografeerde kopie van de deelnamebrief, volmacht of attest moet per e-mail 
naar de Raad van Bestuur (legal.be@caceis.com) gestuurd worden. Vragen moeten worden 
gericht aan mevrouw Katrien Beuckelaers, elektronisch aan legal.be@caceis.com. 
 
De beslissingen van de vergadering zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die hun stem uitbrengen. 
 
De statuten, het jaarverslag, het prospectus en het essentiële informatiedocument zijn 
kosteloos verkrijgbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de BEVEK, bij 
CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com) die instaat voor de financiële dienst, 
en op de volgende websites: https://www.newb.coop/nl. 
 
Tot slot informeren wij u dat de netto inventariswaarden zijn gepubliceerd 
http://www.beama.be/nl. 
 
 
De raad van bestuur 
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