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Econocom Group SE 
Genoteerde Europese vennootschap   

Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) 

(hierna de "Vennootschap") 
 

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN 
OP 6 NOVEMBER 2020 

 
Stemming per brief   

 
De aandeelhouders die wensen te stemmen per brief moeten eveneens de registratieformaliteiten 
beschreven in de oproeping vervullen. 
 
Het formulier dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op 31 oktober 2020 door middel van een 
aangetekend schrijven of per e-mail op het volgende adres: ebe.issuer@euroclear.com.  
 
De aandeelhouders die wensen te stemmen via volmacht moeten eveneens de registratieformaliteiten 
beschreven in de oproeping tot de algemene vergadering vervullen.  
 
Gelieve te willen noteren dat enkel de naar behoren stemmingsformulier per brief geldig zijn. 
 
Ondergetekende,  
 
Rechtspersoon: 
Naam en rechtsvorm:  
Maatschappelijke zetel: 
 

 

Ondernemingsnummer:  
Geldig vertegenwoordigd door: 
1.  
2.  

Wonende te: 

 
Natuurlijke persoon: 
Naam:  
Voornamen:  
Woonplaats: 
 

 

Rijksregisternummer:  
 
 
Verklaart de procedure van registratie te hebben doorlopen op de registratiedatum (gelieve een kopie 
van de attesten toe te voegen) en eigenaar te zijn van ___________ aandelen in volle eigendom, blote 
eigendom of vruchtgebruik (schrap wat niet past) van de Europese vennootschap ECONOCOM 
GROUP, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ingeschreven in het 
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rechtspersonenregister (Brussel) van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
0422.646.816 (de "Vennootschap"), 
Verklaart dat zij per brief zal stemmen met1 ___________ aandelen op de algemene vergadering van 
aandeelhouders die worden gehouden op 6 november 2020 om 10.00 uur, België of op andere 
volgende vergaderingen met dezelfde agenda. 
 
A. Agenda en voorgestelde besluiten  
 
1. Voorstel van uitkering van een tussentijds dividend 

Voorgesteld besluit: 
i. Voorstel tot uitkering van een tussentijds dividend van EUR 0,12 (twaalf eurocent) bruto 

per aandeel (coupon n°6), met dien verstande dat de 3.870.521,00 eigen aandelen 
aangehouden door de Vennootschap geen recht geven op uitkering van een dividend ten 
aanzien van de Vennootschap zelf. De registratiedatum is bepaald door de raad van 
bestuur. 

 
2. Volmachten voor de uitvoering van de voorgaande besluiten 

Voorgesteld besluit: 
i. Voorstel om de bevoegdheden, met de mogelijkheid tot subdelegatie, te delegeren aan elk 

van de bestuurders van de Vennootschap voor de uitvoering van de voorgaande 
besluiten. 

 
B. Steminstructies 

  
JA 

 
NEE ONTHOUDING 

1. Voorstel van uitkering van een tussentijds dividend  
i. Voorstel tot uitkering van een tussentijds 

dividend van EUR 0,12 (twaalf eurocent) bruto 
per aandeel (coupon n°6), met dien verstande 
dat de 3.870.521,00 eigen aandelen 
aangehouden door de Vennootschap geen recht 
geven op uitkering van een dividend ten 
aanzien van de Vennootschap zelf. De 
registratiedatum is bepaald door de raad van 
bestuur. 

   

2. Volmachten voor de uitvoering van de voorgaande 
besluiten 

 

ii. Voorstel om de bevoegdheden, met de 
mogelijkheid tot subdelegatie, te delegeren aan 
elk van de bestuurders van de Vennootschap 
voor de uitvoering van de voorgaande 
besluiten. 

   

 
1 Gelieve het aantal aangeven van aandelen waarover u wenst per brief te stemmen 
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Dit formulier wordt in zijn geheel als nietig beschouwd indien de aandeelhouder geen van de 
bovenstaande keuzes heeft gemarkeerd met betrekking tot een of meer van de onderwerpen op de 
agenda van de algemene vergadering. 
 
Een aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier rechtsgeldig aan de 
Vennootschap te retourneren, mag niet langer persoonlijk of bij volmacht stemmen op de algemene 
vergadering van aandeelhouders voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen. 
 
Indien de Vennootschap ten laatste op 22 oktober 2020 een gewijzigde agenda publiceert om nieuwe 
punten of voorstellen op te nemen op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig artikel 
7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijft dit formulier geldig voor de 
agendapunten die het bestrijkt, op voorwaarde dat het geldig is ontvangen door de Vennootschap vóór 
de publicatie van deze gewijzigde agenda. Niettegenstaande het voorgaande is de in dit formulier 
uitgebrachte stem over een onderwerp op de agenda nietig indien de agenda over dat onderwerp is 
gewijzigd om er een nieuw voorstel in op te nemen overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen. 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te                                            , op                                     2020. 
(handtekening) 
                                       
_____________________________________ 
Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen. Rechtspersonen moeten de naam, 
voornaam en functie vermelden van de personen die het huidige stemmingsformulier per brief ondertekenen 
in hun naam. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten documenten die hun identiteit en 
vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen aan de Vennootschap overhandigen ten laatste onmiddellijk vóór 
de aanvang van de vergadering.  
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