AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV (afgekort « CFE »)
Herrmann-Debrouxlaan 42 – B-1160 BRUSSEL
RPR Brussel : 0400.464.795

Om geldig te zijn moet dit formulier ingevuld en getekend uiterlijk op 29 april 2022 in het bezit zijn van
Aannemingsmaatschappij CFE NV, hetzij per brief, hetzij per e-mail (general_meeting@cfe.be). Wij bevelen u
echter aan om ons dit formulier via e-mail te bezorgen. Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een
bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 21 april 2022 (24u, Belgische tijd)
(registratiedatum).
Formulieren die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen geweigerd worden.
Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten), nodigen wij u
uit onze Data Protection Notice te consulteren op onze website (www.cfe.be).

INTENTIE TOT DEELNEMING AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 5 MEI 2022
Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:
De ondergetekende (naam en voornaam) …………………………………………………………………………..………
Met woonplaats te ………….…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..…………..………
email adres ………………………………………………………………………………………………….…………..………
Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:
De ondergetekende (volledige maatschappelijke naam) ……………………………………………….…………..………
Vertegenwoordigd door …….…………………………………………………………………………………………..………
Waarvan de zetel gevestigd is te ………………………………………………………………………….…………..………
….………………………………………………………………………………………………….………….…………..………
email adres ………………………………………………………………………………………………….…………..………
eigenaar/vruchtgebruiker van ……………………. gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam van
Aannemingsmaatschappij CFE NV, waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42,
wenst deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van CFE die zal plaatsvinden
te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42, op 5 mei 2022 om 15 uur met al zijn/haar aandelen of
....................................... aandelen (specifiek aantal enkel in te vullen indien ondergetekende met minder dan het
totaal aantal aandelen wenst deel te nemen. Bij gebrek aan een exact aantal, zullen we er vanuit gaan dat u voor
al uw aandelen wenst deel te deelnemen).
Dit formulier geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel
beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum
overeenkomstig de praktische richtlijnen in de oproeping.
Aldus ondertekend te ....……............................. op ............................................ 2022.
(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door een of meerdere
personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen)
HANDTEKENING(EN): ..............................................................................................................................................
Naam en voornaam: ..................................................................................................................................................
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