Geleenlaan 5 – 3600 Genk
Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren)

_______________________________________________
Uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 augustus 2010
Uitnodiging om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op 9 augustus 2010
om 10.00u te 1910 Kampenhout, Industriestraat 9.
Agenda :
1.

Kennisname en bespreking van het hierna genoemde stuk dat kosteloos ter beschikking is van de
aandeelhouders: het fusievoorstel, dat werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Tongeren, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.

Beslissing tot fusie waarbij de naamloze vennootschap "Connect Group", waarvan de zetel gevestigd is te
Geleenlaan 5, 3600 Genk, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer (RPR Tongeren)
0448.332.911, de naamloze vennootschap "Connectronics", waarvan de zetel gevestigd is te Industriestraat
4, 1910 Kampenhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer (RPR Brussel)
0455.717.975, overneemt in het kader van een procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichtingen, overeenkomstig de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel.

3.

Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

4.

Verlenen van volmacht voor de formaliteiten.

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 9 augustus 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 9 augustus 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 9
augustus 2010.

De Raad van Bestuur
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