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SPADEL SA/NV 
 Gemeenschappenlaan 110 - 1200 BRUSSEL 
 RPR Brussel 0405 844 436 
 

(de « Vennootschap » of « SPADEL ») 
 

Gewone Algemene Vergadering op 11 juni 2020 (15u00) 
 

 
BEVESTIGING VAN DEELNAME 

 
 
Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet vóór 7 juni 2020 om 
16u00 (Belgische tijd) worden teruggestuurd naar:  

 
SPADEL SA/NV 

t.a.v. Mevr. Philippine De Wolf 
Gemeenschappenlaan 110 

1200 Brussel 
E-mail: corporate@spadel.com 

 
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake 
mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-
pandemie, kan dit formulier op enigerlei wijze aan de Vennootschap worden toegezonden, onder meer 
door het sturen van een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde, 
gedateerde en ondertekende formulier. 
 

 
Ondergetekende 
(indien natuurlijke persoon: voor- en achternaam 
indien rechtspersoon: naam van de vennootschap en ondernemingsnummer):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam en hoedanigheid) - enkel in te vullen indien 
ondergetekende een rechtspersoon is:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Met woonplaats / maatschappelijke zetel te:  
 
….………………………………………………..…………………………………………………………….…… 
 
 
Houder van ………………. aandelen op naam van SPADEL SA/NV 
 
 
bevestigt dat hij/zij van plan is om met alle hierboven vermelde aandelen deel te nemen aan de Gewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, die zal worden gehouden te 
Brussel op 11 juni 2020. 
 
 

*** 
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Gedaan te:  
 
Op:  
 
Handtekening(en) : 

Naam:  
Functie:  

 
 
 
Rechtspersonen moeten de naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid van de natuurlijk(e) perso(o)n(en) 
vermelden die dit formulier voor hun rekening onderteken(t)(en). Indien de ondergetekende geen 
natuurlijk persoon is die dit formulier zelf ondertekent, verklaart en garandeert de ondertekenaar hierbij 
aan SPADEL dat hij/zij ten volle gemachtigd is dit formulier te ondertekenen voor rekening van de 
ondergetekende.  
 


