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Aantal aandelen en stemrechten:Aantal aandelen en stemrechten:Aantal aandelen en stemrechten:Aantal aandelen en stemrechten:    

    

136.670.838 

    

Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienenHet recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienenHet recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienenHet recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen    

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de 

vennootschap bezitten, kunnen uiterlijk tot maandag maandag maandag maandag 1111    april 201april 201april 201april 2019999    te behandelen    onderwerpen op de 

agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking 

tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. 

De aandeelhouder die dat recht uitoefent, moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: 

− kunnen aantonen dat hij op de datum van zijn verzoek in het bezit is van voornoemd 

percentage; en  

− kunnen aantonen dat hij op de Registratiedatum nog steeds aandeelhouder is ten belope van 

minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal 

(hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op 

naam van Deceuninck NV, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of 

vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde 

aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven).  

De verzoeken kunnen schriftelijk (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteenweg 360 – 

8830 Hooglede-Gits of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com) worden toegestuurd. 

De vennootschap zal binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de ontvangst, de ontvangst van 

de verzoeken per e-mail of per brief bevestigen. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op 

maandag maandag maandag maandag 8888    april 201april 201april 201april 2019999 een aangevulde agenda bekendmaken. 

 

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de vennootschap vóór de 

bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen 

onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de 

volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe 

voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele 

instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de 

volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis 

stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de 

nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet 

onthouden. 

 

Het recht om vragen te stellenHet recht om vragen te stellenHet recht om vragen te stellenHet recht om vragen te stellen    

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene 

vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene 

vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris. 

 



Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping tot de algemene 

vergadering en dienen uiterlijk op woenswoenswoenswoensdag 1dag 1dag 1dag 17777    aprilaprilaprilapril    2012012012019999    aan de vennootschap te worden bezorgd 

(Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: 

generalmeeting@deceuninck.com). Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de 

aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te 

worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van 

aandeelhouder hebben en hun deelname aan de algemene vergadering binnen de voorgeschreven 

termijn hebben gemeld aan de vennootschap, worden tijdens de vergadering beantwoord. 


