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OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van W.P. Stewart Holdings
Fund ("de onderneming") wordt gehouden op 25maart 2019 om15.00 uur (plaatselijke
tijd) op het vestigingsadres van de onderneming, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxemburg ten behoeve van het volgende:

Agenda:

1. Presentatie van het beheersverslag en het accountantsverslag voor het op
31 december 2018 geëindigde boekjaar.

2. Goedkeuring van het gecontroleerde jaarverslag1 van de onderneming voor het
op 31 december 2018 geëindigde boekjaar.

3. Verlening van decharge aan de bestuurders voor de uitvoering van hun taken
gedurende het op 31 december 2018 geëindigde boekjaar.

4. Verkiezing van de volgende personen tot bestuurders van de onderneming
voor een termijn die eindigt op de volgende jaarlijkse algemene vergadering
van aandeelhouders en tot zijn opvolger rechtsgeldig is gekozen en
goedgekeurd:

Yves Prussen
Bertrand Reimmel
Louis Mangan
Silvio Cruz

5. Benoeming van Ernst & Young, Luxembourg, tot externe accountants van de
onderneming voor het komende boekjaar.

6. Behandeling van eventuele andere zaken die naar behoren onder de aandacht
van de vergadering zijn gebracht.

Stemmen:

Voor besluiten die op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering staan, is
geen quorum vereist en de besluiten worden genomen bij meerderheid van de
stemmen uitgebracht door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders.

1Het gecontroleerde jaarverslag isverkrijgbaarophetvestigingsadresvandeonderneming
en kopieën worden op verzoek aan de aandeelhouders verstrekt. Het gecontroleerde
jaarverslag is tevens direct te downloaden op de website van AllianceBernstein:
www.alliancebernstein.com of www.wpstewart.nl/ShareholderReports.aspx

Volmacht:

Indien u de vergadering niet persoonlijk kunt bijwonen, wordt u vriendelijke verzocht
het bijgevoegde volmachtformulier van datum en handtekening te voorzien en het
formulier zo spoedig mogelijk per post te versturen naar het vestigingsadres van de
onderneming: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg (ter attentie van de Legal
and Compliance Department).

Uitsluitend aandeelhouders die aan het einde van de werkdag op 18 maart 2019
staan geregistreerd hebben stemrecht in de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders en eventuele schorsingen daarvan.

Luxemburg, 5 maart 2019

Namens de raad van bestuur van W.P. Stewart Holdings Fund

ADVERTENTIE

TabloiduitgeverDMGTstoot
zakentijdschriftEuromoneyaf
Van onze redacteur
Amsterdam

Deeigenaar vandeBritse tabloid DailyMail
gaat zijnminderheidsbelang infinancieel
uitgeverEuromoneyafsplitsen.

In een uitruil krijgt grootaandeelhouder en
president-commissarisLordRothermeremeer
invloedophetkrantenbedrijf, terwijldeoveri-
geaandeelhoudersdeuitgever vanzakentijd-
schriften inhandenkrijgen.

Datheefthetmediabedrijf,DailyMail&Ge-
neralTrust (DMGT),gisterenbekendgemaakt.
DMGT zal ook een eenmalig bonusdividend
van £200mln, omgerekend €233mln, uitke-
ren.
Het plan is een gebaar aan aandeelhou-

ders. Die zagenhunbezit vorig najaar scherp
inwaarde dalen door de terugval in de kran-
tenverkopen. Na de aankondiging steeg het
aandeel DMGT zo’n 4,5%, het aandeel Euro-
moneydaalde juist.
Euromoney, opgericht in 1969 door een

journalist van deDailyMail, geeft tijdschrif-
tenuitvoor institutionelebeleggersenprofes-
sionals in de verzekerings- en bankensector.
DMGTwaslangetijddebelangrijksteaandeel-
houder.

Deafsplitsing iseenstapindeplannenvan
DMGT-bestuursvoorzitter Paul Zwillenberg
omhetconcernaf teslankenentevereenvou-
digen.Dekrantenuitgever, vooralbekendvan
de tabloids Daily Mail en Sunday Mail, ver-
kocht eerder al een deel van zijn aandelen in
EuromoneyenstoottehuizenwebsiteZPGaf.

Datwasbedoeldomgeldvrij temakenvoor
investeringen in nieuwe activiteiten zoals vi-
deokanaalDailyMailTV.Maardeuitgeverzegt
tot de conclusie gekomen te zijndat hijmeer

T E C H E N M E D I A

De stap past
bij het voornemen
van Paul Zwillenberg
om het concern
af te slanken

dan genoeg geld in kas heeft. Daaromwordt
dat uitgekeerd aande aandeelhouders.
Volgens de Britse krant The Times heeft

DMGTgeprobeerdeenkoper voorhetaande-
lenpakket in Euromoney te vinden,maar is
dat niet gelukt.

De nu voorgestelde deal houdt in dat aan-
deelhoudersvanDMGTeendeelvanhunaan-
delenomgezetzienwordeninaandelenEuro-
money.GrootaandeelhouderLordRothermere
zal nietmeedoenaandie omwisseling, zodat
zijnaandelenbelanginhetovergeblevenkran-
tenbedrijf stijgt van24%naar 36%.
Euromoney reageert positief op het plan.

VolgensbestuursvoorzitterAndrewRashbass
zal de afsplitsing resulteren in een ‘meer ge-
diversifieerde aandeelhoudersbasis voor Eu-
romoney enwe verwachten dat de liquiditeit
vanonze aandelen toeneemt’.

MaarvolgensanalistNickDempseyvanBar-
clays zullen de overige aandeelhouders van
Euromoney niet noodzakelijkerwijs blij zijn
met het plan vanDMGT.Het bedrijf ‘zal een
grotegroepaandeelhouderskrijgendieerniet
voorgekozenhebbenomEuromoney-aandeel-
houder teworden, dat belooft niet veel goeds
voordekoers’, zoschrijfthij ineennotitieaan
beleggers.

Klok Daily Mail-kantoor in Londen REUTERS

A R B E I D S M A R K T

Werkgeversoverstelptmet loonsancties
RikWinkel
Amsterdam

Werkgeversdieparticulier zijn ver-
zekerd vooruitvoering vandesoci-
ale zekerheid, krijgensteeds vaker
loonsancties vanhetUWV.Volgenshet
uitkeringsinstituut spannenze zich
onvoldoende inomvoormaligewerk-
nemers indeziektewetweer aanhet
werk tekrijgen.

Volgens bestuursvoorzitter Maudie
Derks van de private uitvoerder Acture
is het aantal boetes het afgelopen jaar
opgelopenmet 60%à70%.

Derks zegt dat de betrokkenwerkge-
versdit alsbijzonderonrechtvaardiger-
varen, omdat het UWVminder strenge
maatstavenhanteertvoorwerkgeversdie
deuitvoering aandedienst zelf hebben
toevertrouwd—enhunalhelemaalgeen
sanctiesoplegt. ‘Dezediscrepantie isniet
uit te leggenaandebetrokken(ex-)werk-

nemers en (ex-)werkgevers’, schrijft het
platformvanprivateuitvoerdersPPUSZ,
waarDerksbestuurderis, ineenbriefaan
verantwoordelijkministerWouterKool-
meesvanSocialeZakenenWerkgelegen-
heid.HetUWVlaat ineen reactieweten
zichbij toetsing aandewet tehouden.
De loonsancties kunnen voor een

werkgever in de papieren lopen, zegt
Derks. ‘Hetgaatomgrotebedragen,het
UWVkanzomaaropleggendatdeuitke-
ring een jaar lang voor rekening van de
werkgever komt.’ De beleidsregels wor-
denvolgenshaar elk jaar aangescherpt.
Voor de uitvoering van de ziektewet

bestaat sinds een jaar of tien een zoge-
noemdhybride stelsel. Vooral grote be-
drijvenbestedendezorgvoorre-integra-
tievanziekewerknemersuitaanprivate
uitvoerders.Hetgaatbijelkaaromcirca
40%vandeloonsom.Deanderewerkge-
verszijnpubliekverzekerdviahetUWV.
Het ideedaarachter is dat dekomst van
private uitvoerders de concurrentie be-
vordert en werkgevers stimuleert zich

Het UWV zouminder
streng zijn voor
bedrijven die geen
gebruik maken van
private uitvoerders

harder intezettenomvoormaligewerk-
nemersweersnelaanhetwerktekrijgen.

Datbetekentweldat er feitelijke con-
currentiebestaat tussenprivateuitvoer-
ders enhetUWV, terwijl die laatste par-
tij tevens is belastmet de controle. De
uitkeringsinstantie kan concurrenten
dus sancties opleggen.Datwringt voor-
al ingevallenwaaringeenpogingenzijn
gedaanom iemanddie uit de ziektewet
komt weer aan het werk te krijgen bij
deoudewerkgever.Dit staat bekendals
Spoor 1-re-integratie.

VolgensDerkskanhetUWVloonsanc-
ties opleggen aan werkgevers die een
gewezenwerknemer geen vast contract
aanbieden, terwijl het UWV zelf alleen
maarinzetopre-integratiebijeenandere
werkgever, in jargon‘Spoor2’genoemd.
‘Dat iskrom’.Deprivateuitvoerdersvra-
genKoolmees het speelveldweer gelijk
te trekken enwel zo snelmogelijk. De
minister zou de Spoor 1-inspanningen
moeten uitsluiten, zodat daarop geen
sanctiesmeermogelijk zijn.

Maudie Derks
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