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"Telenet Group Holding"
Naamloze vennootschap
te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveldstraat 107
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0477.702.333
Niet B.T.W.-plichtige
Vernietiging van eigen aandelen - Statutenwijziging

Eerste dubbel
blad

Het jaar tweeduizend negentien, op vier december, om tien uur dertig minuten.
In de zetel van de naamloze vennootschap TELENET te 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 4.
Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,
WERO GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Telenet
Group Holding", gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel),
Neerveldstraat 107, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0477.702.333, niet BTW-plichtige.
Vennootschap opgericht op drie juni tweeduizend en twee, bij akte verleden voor
notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend en twee, onder nummer
20020620-197.
De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Johan
KIEBOOMS te Antwerpen, op 24 april 2019. Dit proces-verbaal werd bij
uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april
2019 onder nummer 19315663.
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "IDW Consult", gevestigd te 2380 Vosselaar,
Antwerpsesteenweg 167, RPR Antwerpen afdeling Tumhout BTW BE
0893.349.115, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE GRAEVE Albrecht,
Jozef, wonend te 8340 Oostkerke (Damme), Sabtsweg 8
De voorzitter duidt als secretaris aan: de heer VAN SPRUNDEL Bart, Jozef,
Hubert, wonend te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 16.
De vergadering kiest als stemopnemers:
1.
De heer HELSEN Quinten, Bart, Marleen, wonend te 2640 Mortsel,
Theofiel Reynlaan 21;
2.
Mevrouw MORIAU, Ingrid, wonend te 1700 Sint-Martens-Bodegem,
Molenstraat 87A.
Samenstelling van de vergadering
Aanwezigheidslijst
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in:

Tweede dubbel
blad

II.

De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen

De Tijd op 2 november 2019
het Belgisch Staatsblad op 4 november 2019, bladzijde 103500 tot 103502.
Het oproepingsbericht was tevens vanaf 4 november 2019 consulteerbaar op de
website van de vennootschap (http://investors.telenet.be).
De houders van de effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen werden
schriftelijk uitgenodigd, al dan niet bij aangetekende brief, dertig (30) dagen v66r
de vergadering. Van deze toezending moet echter geen bewijs worden geleverd.
De bewijsnummers der bladen worden door de stemopnemers geparafeerd.
Aangezien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op deze
vergadering
vertegenwoordigd
is,
wordt
voldaan
aan
de
aanwezigheidsquorumvereisten van artikel 558 van het Wetboek van
vennootschappen.
Een aantal van de niet ter zitting aanwezige bestuurders hebben de vennootschap
in kennis gesteld van hun afwezigheid.

Registratiedatum
1.
Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd
om deel te nemen aan en, desgevallend, te stemmen op de bijzondere en/of
buitengewone algemene vergadering. De registratiedatum voor de bijzondere en
buitengewone algemene vergadering is 20 november 2019 om middernacht
(24:00 uur, Centraal Europese Tijd).
2.
Toelatingsvoorwaarden
Om tot de bijzondere en/of buitengewone algemene vergadering te worden
toegelaten, moeten de aandeelhouders de volgende voorwaarden vervullen:
Registratie
a.
Aandeelhouders dienen als aandeelhouder geregistreerd te zijn op de
registratiedatum:
*
voor aandelen op naam, op grond van de inschrijving van de
aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;
*
voor gedematerialiseerde aandelen, op grond van de inschrijving
van de aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of
vereffeningsinstelling.
Kennisgeving
b.
Aandeelhouders dienen, voor of ten laatste op 28 november 2019, kennis
te geven van hun voomemen om deel te nemen aan de bijzondere en/of
buitengewone algemene vergadering:
*
elektronisch
aan
ABN
AMRO
Bank
N.V.
via
www.abnamro.com/evoting (in het geval van gedematerialiseerde
aandelen al dan niet door tussenkomst van een financiele tussenpersoon op
instructie van de aandeelhouder);
*
via
e-mail
aan
de
Vennootschap,
op
corporategovemance@telenetgroup.be; of
*
per post gericht aan de Vennootschap, op Liersesteenweg 4, 2800
Mechelen, Belgie, t.a.v. Investor Relations, of op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap.
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4.
a.

ondertekende volmacht de Vennootschap in origineel bereiken
(i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, Belgie, t.a.v.
Investor Relations, of op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap.
*
de schriftelijke volmacht:
0
er moet gebruik gemaakt worden van het model van volmacht dat
door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap en (ii) op de website
van de Vennootschap (investors.telenet.be);
0
het
kader
van
de
bijzondere
algemene
in
aandeelhoudersvergadering moet de gedagtekende en ondertekende
volmacht de Vennootschap bereiken zoals uiteengezet in artikel
36.1 van de statuten, onder meer (i) via e-mail aan
corporategovemance@telenetgroup.be; of (ii) per post op
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, Belgie, t.a.v. Investor Relations,
of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap; en
0
m
het
kader
van
de
buitengewone
algemene
aandeelhoudersvergadering moet de gedagtekende en
ondertekende volmacht de Vennootschap in origineel bereiken per
post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, Belgie, t.a.v. Investor
Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
De benoeming van een volmachthouder moet worden gedaan in
overeenstemming met de toepasselijke regels van Belgisch recht, met
inbegrip van de regeling inzake belangenconflicten en het bijhouden van
een register. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.
Stemmen per brief
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief
door een gedateerd en ondertekend formulier aan de Vennootschap te
bezorgen uiterlijk op 28 november 2019.
*
Er moet gebruik gemaakt worden van het formulier dat door de
raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap en (ii) op de website
van de Vennootschap (investors.telenet.be). Het formulier voor
stemming per brief moet schriftelijk ondertekend worden.
*
Het origineel formulier moet de Vennootschap bereiken per post
op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, Belgie,, t.a.v. Investor
Relations, of op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
Bovendien
moeten
de
aandeelhouders
voldoen
aan
de
toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.
Overige
Bijkomende punten op de agenda en voorstellen tot besluit
Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te
behandelen onderwerpen op de agenda van de bijzondere en/of
buitengewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot
besluit indienen met betrekking tot op de respectievelijke agenda's
opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
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c.

d.

(ii) per e-mail aan corporategovemance@telenetgroup.be, voor of ten
laatste op 28 november 2019. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de vergadering
behandeld warden.
Documenten
De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de
Vennootschap (investors.telenet.be) vanaf 30 dagen voorafgaand aan de
bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering:
*
deze oproeping, inclusief agenda, voorstellen van besluit
(desgevallend zoals aangevuld);
*
het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de
oproeping;
*
de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken; en
*
de formulieren voor de kennisgeving van registratie en de
stemming per volmacht en per brief.
Aandeelhouders kunnen tevens gratis kopie verkrijgen van deze
documentatie op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap
(Neerveldstraat 107, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Belgie).
Gegevensbescherming
De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt
in het kader van de bijzondere en buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving
betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke
persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het
beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de
bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering en <lit
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid van de
Vennootschap. Deze persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan
derden met als doel assistentie te verlenen bij het beheer van de
aanwezigheids- en stemprocedure, en ter analyse van de samenstelling van
de investeerdersbasis. De persoonsgegevens zullen niet langer worden
bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling en zullen
bijgevolg gewist of anoniem gemaakt worden in overstemming met het
Privacybeleid van de Vennootschap.
Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen het Privacybeleid van de
Vennootschap vinden op de website van de Vennootschap. Dit
Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie met betrekking tot de
verwerking van de persoonsgegevens van onder meer aandeelhouders en
volmachtdragers, met inbegrip van de rechten die zij ten aanzien van de
Vennootschap kunnen laten gelden overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving betreffende gegevensbescherming.
Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen hun rechten met betrekking
tot hun aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens laten gelden
door contact op te nemen met de Data Protection Officer van de
Vennootschap via privacy@telenetgroup.be.
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aandelen, zijnde cJ 3 / :l 3 procent van het totaal aantal stemgerechtigde effecten,
en daarvan zijn uitgebracht:
Stemmen voor: ...:J ..--1 .c6 -& . 3 $1 c
Stemmen tegen: 8 ee
Onthoudingen:
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Dit besluit is bijgevolg aangenomen ( ,,Ao o %).
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BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling
verleend aan
*
de heer VAN SPRUNDEL Bart, Jozef, Hubert, wonend te
de heer DE BRUYN, Michael, wonend te
*
mevrouw MORIAU, Ingrid, wonend te
de heer HELSEN Quinten, Bart, Marleen, wonend te
*

*
teneinde, elk afzonderlijk handelend, alle formaliteiten te vervullen om wijziging
te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
IDENTIFICATIE DER PARTIJEN
Ondergetekende minuuthoudende notaris bevestigt de identiteit van de
verschijnende partijen aan de hand van hun identiteitskaart.
SLOTBEPALING
De comparanten erkennen dat hen door ondergetekende Notaris-minuuthouder
gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere
Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder
wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
Sluiting van de zitting
De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven
om elf uur.
WAARVAN PROCES VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Mechelen, datum als voormeld.
Elk van de comparanten erkent voldoende tijdig de agenda houdende voorstellen
tot besluit te hebben ontvangen.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen
vervat in artikel 12 alinea 1 en alinea 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals
de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.
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De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparanten
toegelicht.
Na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de coinparanten met mij,
geassocieerd notaris, getekend.

