VanEck Vectors™ ETFs N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair
gevestigd te Amsterdam

Oproeping gecombineerde buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders
Op woensdag 8 september 2021 zal een gecombineerde buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van VanEck Vectors™ ETFs N.V., alsmede de vergaderingen van de houders
van aandelen in Sub-fonds F (VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF) en de houders van
aandelen in Sub-fonds K (VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF), worden
gehouden ten kantore van de vennootschap te Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310 om 10.00
uur.
Er wordt een wijziging van de statuten van de vennootschap voorgesteld. VanEck Vectors™ ETFs
N.V. is opgezet volgens een paraplustructuur, waarbij haar geplaatste kapitaal is onderverdeeld
in verschillende series gewone aandelen welke worden aangeduid als Sub-fondsen. Op voorstel
van de prioriteit wordt de BAVA bijeengeroepen ter bespreking van het voorstel dat ziet op het
voornemen om de statuten van VanEck Vectors™ ETFs N.V. te moderniseren, wat tevens inhoudt
dat het mogelijk wordt om de algemene vergadering virtueel te laten plaatsvinden en om
elektronisch te stemmen, en de nominale waarde van de aandelen in Sub-fonds F en in Subfonds K te wijzigen (omzettingen door verhoging van de nominale waarde per aandeel en aantal
aandelen door uitgifte ten laste van (de agioreserve van) die respectievelijke Subfondsen(rekeningen), gevolgd door een verlaging van de nominale waarde per aandeel door een
stocksplit).
Er is geen sprake van kostenverhoging of andere wijzigingen die nadelig zijn voor de
aandeelhouders.
De concept statuten en agenda met toelichting zijn beschikbaar ten kantore van de
vennootschap en op de website www.vanecketfs.nl en www.vaneck.com en zijn kosteloos op te
vragen bij de directie/beheerder van de vennootschap.

Virtuele vergadering
Vanwege de COVID-19 maatregelen en conform de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
(waarvan een verlenging tot 1 oktober 2021 is voorgesteld en verwacht te zijn geïmplementeerd
ten tijde van deze vergadering), heeft de directie besloten tot het uitsluitend elektronisch
toegankelijk maken van de gecombineerde buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. Het rechtstreeks kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering wordt
mogelijk gemaakt via een livestream via Zoom. Aandeelhouders die zich op de hieronder
vermelde wijze hebben aangemeld ontvangen (via hun intermediair) een link daarvoor.
Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld om (tot uiterlijk 72 uur) voorafgaand aan de
vergadering schriftelijk of per e-mail vragen te stellen met betrekking tot de onderwerpen op de
agenda, via NLInfo@VanEck.com. De gestelde vragen worden zo mogelijk (en uiterlijk) tijdens de
vergadering beantwoord en deze antwoorden op de website van de vennootschap geplaatst. De

directie zal zich inspannen om het stellen van nadere vragen tijdens de vergadering via de
chatfunctie in Zoom, mogelijk te maken.
Deelname vergadering: registratie, aanmelding, volmacht
Als stem‐ of vergadergerechtigden voor de vergadering gelden zij, die op woensdag 11 augustus
2021 om 17.30 uur (registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die
datum, die rechten hebben en zijn ingeschreven in het daartoe door de directie aangewezen
register (te weten de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal
effectverkeer) en die tevens op de hierna beschreven wijze voor de vergadering zijn aangemeld.
Vanwege de COVID-19 pandemie en de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zal het
stemrecht uitsluitend door geregistreerde aandeelhouders uitgeoefend worden voorafgaand aan
de vergadering door een elektronische volmacht met steminstructies via ABN AMRO N.V. (via
www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair of door een schriftelijke volmacht met
steminstructie. De volmacht met steminstructies wordt in beide gevallen afgegeven aan de
secretaris van de vennootschap, met het recht van substitutie, en dient uiterlijk op de hierna
genoemde aanmeldingsdatum te zijn ontvangen. De schriftelijke volmacht met steminstructies
kan worden opgevraagd via NLInfo@VanEck.com en dient - tezamen met de hierna genoemde
vereiste verklaring van de intermediair inzake het aantal aandelen – aan VanEck Vectors™ ETFs
N.V. op voornoemde emailadres te worden toegestuurd.
Aanmelding voor de vergadering dient elektronisch te geschieden via ABN AMRO N.V.
(www.abnamro.com/evoting) of via de intermediair in wier administratie de aandeelhouder is
geregistreerd (als deelgenoot in diens verzameldepot), vanaf de dag na de registratiedatum en
uiterlijk op woensdag 1 september 2021 om 17.30 uur (aanmeldingsdatum).
De intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 2 september 2021 voor 13.00 uur via
www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is
opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de registratiedatum
gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs
verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden
teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de
registratiedatum.
De bevestiging van de aanmelding, die ABN AMRO N.V. via de betreffende intermediair zal
verstrekken, of de bevestiging van ontvangst van de schriftelijke volmacht door VanEck Vectors™
ETFs N.V. per email, zal inloggegevens bevatten voor het bijwonen van de vergadering via Zoom.
Voorwaardenwijziging
Tot de datum van deze buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders kunnen
aandeelhouders in de vennootschap onder ongewijzigde voorwaarden uittreden.

Amsterdam, 28 juli 2021
De directie
VanEck Vectors™ ETFs N.V.

