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DEELNAME-FORMULIER VOOR DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING 

PARTICIPATION FORM FOR THE ANNUAL AND THE EXTRAORDINARY 

SHAREHOLDERS’ MEETING 

Ondergetekende: 

The undersigned: 

naam en voornaam / 

(vennootschaps)naam: 

name and first name / 

(company) name: 

……………………………………………………………… 

adres / zetel: 

address / registered office: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………… 

  

heeft kennis genomen van de gewone en de buitengewone algemene vergadering van: 

has taken notice of the annual and extraordinary shareholders’ meeting of: 

 

vennootschapsnaam: 

company name: 

VGP NV 

zetel: 

registered office: 

Uitbreidingstraat 72, bus 7 

2600 Berchem (Antwerp) 

Ondernemingsnummer: 

registered under number: 

BTW BE 0887.216.042 

  

die zal plaatsvinden op 8 mei 2020 om 10:00 uur op de zetel van de vennootschap, 

Uitbreidingstraat 72, 2600 Antwerpen (Berchem) (België), 

to be held on 8 May 2020 at 10.00 am at the registered office of the company, 

Uitbreidingstraat 72, 2600 Antwerp (Berchem) (Belgium), 

 

en brengt de vennootschap hierbij op de hoogte van zijn/haar voornemen om aan de 

gewone en de buitengewone algemene vergadering deel te nemen, met de volgende 

effecten: 

and hereby notifies the company of his/her/its intention to participate in the annual and 

extraordinary shareholders’ meeting, with the following securities: 

 …………………… aandelen op naam 

registered shares 
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en heeft tevens kennis genomen van de mededeling van de vennootschap dat 

aandeelhouders, voor zover wettelijk toegelaten, de vergaderingen niet persoonlijk mogen 

bijwonen om te verzekeren dat de vergaderingen plaatsvinden op een wijze die 

verzoenbaar is met de sanitaire maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19 

crisis  

and has also taken notice of the announcement by the company that shareholders, to the 

maximum extent permitted by law, will not be allowed to attend the meetings in person 

to ensure that the shareholders’ meetings are organised in a way that is compliant with 

the sanitary measures issued in relation to the COVID-19 crisis 

Dit formulier dient uiterlijk op 2 mei 2020 te worden ontvangen op de zetel van 

VGP NV, Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Berchem (Antwerpen), ter attentie van 

dhr. Dirk Stoop. Het kan tevens worden bezorgd per fax (+32 3 289 14 39) of per 

e-mail (dirk.stoop@vgpparks.eu). De aandeelhouders worden erop gewezen dat 

2 mei 2020 een zaterdag is en dat 1 mei een feestdag is en dat zij desgevallend 

de nodige schikkingen moeten treffen om de vereiste formaliteiten reeds op 30 

april 2020 te vervullen. 

This form must be received at the registered office of by VGP NV, 

Uitbreidingstraat 72 box 7, 2600 Berchem (Antwerp), for the attention of Mr Dirk 

Stoop, at the latest on 2 May 2020. It can also be sent by fax (+32 3 289 14 39) 

or by e-mail (dirk.stoop@vgpparks.eu). We point out to the shareholders that 

2 May 2020 is a Saturday and that 1 May 2020 is a public holiday and that, as the 

case may be, they should make the necessary arrangements to fulfil the required 

formalities before, on 30 April 2019. 

 

Gedaan te: 

Signed in: 

………………………................................... 

Op: 

On: 

………………………............................... 

2020 

Handtekening 

Signature 

 

 

Naam: 

Name: 

 

…………………………………......................... 

Hoedanigheid (voor vennootschappen): 

Function (for companies): 

…………………………………......................... 

 

 


