VOLMACHT
Buitengewone Algemene Vergadering
van 15 april 2020 (11.30 uur)
Een kopie van dit formulier dient ten laatste tegen 9 april 2020 bezorgd te worden aan:
Proximus NV van publiek recht
De heer Dirk Lybaert, Secretaris Generaal
Koning Albert II-laan 27 (26U)
B – 1030 Brussel
De origineel ondertekende volmacht moet aan de volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de
dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot
de vergadering te krijgen.
Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap): ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats / Maatschappelijke zetel: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
gedematerialiseerde
aandelen (1)
aandelen op naam (1)

Eigenaar van

Aantal

van Proximus
NV

(1) schrappen wat niet past

Duidt volgende persoon als volmachtdrager aan:
Naam en voornaam: .………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de hierboven
vermelde vennootschap die zal gehouden worden op woensdag 15 april 2020 om 11.30 uur in de Proximus
Lounge, Stroobantsstraat 51, 1140 Brussel, met de volgende agenda:
1.

Voorstel tot besluit: voorstel om de statuten aan te passen (i) aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zoals ingevoerd door artikel 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("de Wet"), en
meer bepaald de statuten te aligneren met de relevante bepalingen en terminologie uit de Wet, en
(ii) teneinde de vervallen machtigingen uit de statuten te schrappen die aan de raad van bestuur
werden verleend in het kader van het toegestane kapitaal en in het kader van de verkrijging en
vervreemding van eigen aandelen, indien deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. De nieuwe tekst van de statuten
werd
gepubliceerd
op
de
website
van
de
Vennootschap
(https://www.proximus.com/nl/investors/shareholders-meeting.html) waarbij de voorgestelde
wijzigingen werden aangebracht in track changes.
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING
1

2.

Voorstel tot besluit: voorstel tot het verlenen van een volmacht aan elke medewerker van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel
Lloyd Georgelaan 11, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.
VOOR

3.

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: voorstel tot het verlenen van machtigingen voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR

4.

TEGEN

TEGEN

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: voorstel tot het verlenen van een volmacht voor het vervullen van de vereiste
formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de belastingdiensten.
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Als u geen specifieke steminstructies geeft, wordt u geacht de steminstructie tot goedkeuring van de door
de Raad van Bestuur van de vennootschap voorgestelde besluiten te hebben gegeven.
Gedaan te …………………………………………, op ………………………… 2020.

Handtekening(en): ……………………………………….

De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die ondertekenen.
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