Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen
Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Connect
Group NV bezitten, kunnen bijkomende agendapunten alsmede voorstellen tot besluit indienen met
betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen, door een schriftelijke
melding aan Connect Group NV uiterlijk op maandag 8 april 2019.
De schriftelijke melding moet bevatten:
-

-

-

De volledige tekst:
 van elk nieuw agendapunt en van het bijhorende voorstel tot besluit, en/of
 van elk voorstel tot besluit met betrekking tot een bestaand agendapunt, met
aanduiding van het bestaande agendpunt waarop het nieuw voorstel tot besluit
betrekking heeft;
Het bewijs dat de verzoekende aandeelhouder(s) op de datum van de schriftelijke melding in het
bezit is/zijn van minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal, hetzij door middel van een
certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandelenregister op naam van
Connect Group NV, hetzij door middel van een door een erkende rekeninghouder of een
vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal
gedematerialiseerde aandelen op zijn/hun naam op rekening is ingeschreven;
Een postadres, telefaxnummer of emailadres naar hetwelk Connect Group NV de
ontvangstbevestiging van de melding kan sturen.

In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op maandag 15 april 2019 een aangevulde
agenda.
De toe te voegen agendapunten en voorstellen tot besluit zullen slechts door de Algemene Vergadering
van 30 april 2019 worden besproken indien:
-

Aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan;
Het wettelijke quorum wordt bereikt; en
Het vereiste aandeel in het kapitaal op de registratiedatum van dinsdag 16 april 2019 op naam
van de verzoekende aandeelhouder(s) geregistreerd is.

De schriftelijke melding moet tot één van de volgende adressen gericht worden:
Connect Group NV
Industriestraat 4
BE- 1910 Kampenhout
Tav: Dhr. Arnaud Devooght
Fax: +32 16 60 78 82
E-mailadres: a.devooght@connectgroup.com

