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AAN DE AANDEELHOUDERS 
 

 
 
      10 april 2020 
 
Geachte aandeelhouder, 

Naar aanleiding van de Coronavirus epidemie in ons land en overeenkomstig het Koninklijk Besluit gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020, informeer ik u hierbij over de beslissingen van de Raad van Bestuur 

met betrekking tot de praktische regelingen voor de organisatie van en de deelname aan onze Gewone 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2020. 

De algemene vergadering wordt niet fysiek gehouden. 

Aandeelhouders die aan de stemming wensen deel te nemen, worden verzocht om dit uitsluitend te doen: 

- Door vóór de vergadering te stemmen met behulp van het door de vennootschap op de website verstrekte 

formulier (https://www.compagniezoute.be/nl/financieel); 
 

- Door voorafgaand aan de vergadering een volmacht te geven aan de vennootschap, haar voorzitter of een 

bestuurder, met inachtneming dat de volmachthouder specifieke steminstructies krijgt voor elk onderwerp op 

de agenda. Het ad-hoc document wordt eveneens op de website beschikbaar gesteld. 

Stem- of volmacht formulieren moeten uiterlijk op de vierde dag voor de datum van de algemene vergadering 

in het bezit zijn van de vennootschap, maar bij voorkeur bij middel van een e-mail naar cie@zoute.be, met een 

gescande of een gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier of de ingevulde en 

ondertekende volmacht als bijlage. 

Aandeelhouders die vragen willen stellen aan de onderneming worden verzocht om dit uitsluitend schriftelijk 

te doen. Dergelijke vragen moeten uiterlijk op de vierde dag voor de vergadering in het bezit zijn van de 

vennootschap. De vragen en antwoorden op de gestelde vragen worden uiterlijk op de dag voorafgaand aan de 

vergadering op de website van de vennootschap gepubliceerd en worden bij de notulen van de vergadering 

gevoegd. 

Alleen de leden van het bureau van de algemene vergadering komen per videoconferentie bijeen om hun taken 

met betrekking tot de algemene vergadering uit te voeren. Er zijn geen plannen om een 

aandeelhoudersparticipatie op dezelfde manier te organiseren. 

Wij danken u hartelijk voor uw begrip in deze zeer bijzondere omstandigheden, waarin het in de eerste plaats 

gaat om de bescherming van de gezondheid van iedereen. 

Zorg goed voor uzelf en uw geliefden. 

Hoogachtend, 

 

Bernard Jolly (vertegenwoordigend Cheniclem Private Equity NV) 

Voorzitter 


