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Algemene Vergaderingen van Sofina NV  

Toezending van de documenten via e-mail – Instemmingsformulier  

 

 

De ondergetekende,   

Naam en voornaam: …………………………………………………………. 

Postadres: …………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………. 

Eigenaar / vruchtgebruiker van nominatieve aandelen van Sofina NV 

Bij deze: 

• stemt ermee in, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen, om de documenten met betrekking tot de Gewone Algemene Vergadering van 

Sofina NV van 7 mei 2020 en de volgende algemene vergaderingen, zoals – maar niet 

beperkt tot -  het oproepingsbericht en agenda, de melding van deelname aan de algemene 

vergadering, het volmachtformulier en het Jaarverslag (inclusief het verslag van de Raad 

van Bestuur, de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening alsook het verslag van de 

Commissaris), uitsluitend via e-mail te ontvangen op het hierboven vermelde electronisch 

adres;  

• erkent dat de bovenvermelde toestemmingen gelden met ingang vanaf 2020 en voor alle 

volgende algemene vergaderingen, daaronder begrepen de uitzonderlijke algemene 

vergaderingen, behoudens latere uitdrukkelijke andersluidende kennisgeving aan Sofina NV 

door de ondergetekende. 

Datum: ………/………/……… 

 

 

(Gelieve hierboven te tekenen ) 
 

 

Formulier tegen 31 maart 2020 via e-mail of gewone post terug te sturen naar het volgende 

adres: 

SOFINA N.V.  

Ter attentie van het Secretariaat-Generaal  

Nijverheidsstraat 31 

B – 1040 Brussel  

E-mail: shareholders@sofinagroup.com 

 

In het kader van het beheer van haar aandeelhouders verwerkt Sofina SA (“Sofina”) informatie over u die 
“persoonsgegevens” uitmaken. Sofina hecht veel belang aan het beschermen van zulke persoonsgegevens en 
heeft daarom een Algemene Privacy Policy aangenomen, raadpleegbaar via 

https://www.sofinagroup.com/nl/general-privacy-policy.  
 
Wij nodigen u uit deze Algemene Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit 
waarbinnen wij uw persoonsgegevens verwerken, uw rechten (waaronder een recht op inzage, rectificatie en om 
bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking 
van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen 
van verwerking) en onze verplichtingen in dat verband.  
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