Naamloze vennootschap
Geleenlaan 5 – 3600 Genk
RPR Tongeren 0448.332.911
_______________________________________________
Uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 maart 2010
Uitnodiging om de buitengewone algemene vergadering bij te
wonen, die zal worden gehouden op 2 maart 2010 te 11 uur op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap :

C. met betrekking tot de naamswijziging:
6.

Agenda :
A. met betrekking tot de overdracht van bedrijfstak:
1.

Kennisname van het omstandig verslag van de raad van
bestuur opgesteld conform artikel 761 van het Wetboek
van vennootschappen, inzake overdracht van bedrijfstak.

Voorstel tot goedkeuring van de naamswijziging van de
Vennootschap in “Connect Group” en om over te gaan tot
vervanging van de tekst “zij draagt de naam “Integrated
Production and test Engineering” of afgekort “IPTE” in
artikel 1 van de gecoördineerde statuten van de
Vennootschap door de tekst: “zij draagt de naam Connect
Group”.

Voorstel tot kennisname van het omstandig verslag van
de raad van bestuur opgesteld conform artikel 761 van het
Wetboek van vennootschappen, inzake overdracht van
bedrijfstak.
2.

Kennisname van het voorstel van overdracht van
bedrijfstak opgesteld conform artikel 770 juncto artikel 760
van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel tot kennisname van het voorstel van overdracht
van bedrijfstak opgesteld conform artikel 770 juncto artikel
760 van het Wetboek van vennootschappen.

3.

Goedkeuring van de overdracht van de Bedrijfstak aan de
Koper conform de artikelen 770 juncto 760 tot 762 en 764
tot 767 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel tot goedkeuring van de overdracht van de
Bedrijfstak aan de Koper conform de artikelen 770 juncto
760 tot 762 en 764 tot 767 van het Wetboek van
vennootschappen.
B. met betrekking tot de inpandneming van eigen
aandelen:

4.

Kennisname van de voorwaarden en modaliteiten inzake
het pand in eerste rang op eigen aandelen gehouden bij
Euroclear van 21 december 2009.
Voorstel tot kennisname van de voorwaarden en
modaliteiten inzake het pand in eerste rang op eigen
aandelen gehouden bij Euroclear, zoals vastgesteld op
datum van 21 december 2009.

5.

Goedkeuring van de inpandneming door de Vennootschap
van 700.000 eigen aandelen, zoals voormeld, conform
artikel 630 juncto 620 van het Wetboek van
vennootschappen.
Voorstel tot goedkeuring van de inpandneming door de
Vennootschap van 700.000 eigen aandelen, zoals
voormeld, conform artikel 630 juncto 620 van het Wetboek
van vennootschappen.

Goedkeuring
van
de
naamswijziging
van
de
Vennootschap in “Connect Group” en beslissing om over
te gaan tot vervanging van de tekst “zij draagt de naam
“Integrated Production and test Engineering” of afgekort
“IPTE” in artikel 1 van de gecoördineerde statuten van de
Vennootschap door de tekst: “zij draagt de naam Connect
Group”.

D. Algemeen
7.

Volmacht (i) aan twee bestuurders om de voorgaande
besluiten uit te voeren en notarieel vast te stellen, (ii) aan
twee bestuurders en aan de notaris om de tekst van de
statuten te coördineren, en (iii) aan twee bestuurders om,
in het bijzonder en zonder afbreuk te doen aan de
algemeenheid van het voorgaande, de overdracht van de
bedrijfstak en het onroerend goed te doen vaststellen.
Voorstel tot volmacht (i) aan twee bestuurders om de
voorgaande besluiten uit te voeren en notarieel vast te
stellen, (ii) aan twee bestuurders en aan de notaris om de
tekst van de statuten te coördineren, en (iii) aan twee
bestuurders om, in het bijzonder en zonder afbreuk te
doen aan de algemeenheid van het voorgaande, de
overdracht van de bedrijfstak en het onroerend goed te
doen vaststellen.
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering
wordt slechts verleend, (i) hetzij op grond van de
inschrijving van de aandeelhouder in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap en op
voorwaarde
dat
deze
aandeelhouders
of
hun
vertegenwoordigers uiterlijk vijf werkdagen voor 2 maart
2010 kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij gewone brief, gericht aan
de zetel van de vennootschap, (ii) hetzij op grond van de
neerlegging ter zetel van de vennootschap van de
aandelen aan toonder uiterlijk vijf werkdagen voor 2 maart
2010, (iii) hetzij op grond van de neerlegging ter zetel van
de vennootschap van een door de erkende
rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling
opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de
aandelen tot op de datum van de algemene vergadering
wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor 2 maart
2010.
De Raad van Bestuur

