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Persbericht 
 

Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op 7 mei 2020  
 Wijziging van de deelnamemodaliteiten 

 
 

Gelet op de huidige inperkingsmaatregelen die genomen werden om de verspreiding van het Covid-19 
te beperken, en om de gezondheid en veiligheid van haar aandeelhouders, werknemers en het publiek 
te waarborgen, heeft Sofina (de “Vennootschap”) besloten om de deelnamemodaliteiten van haar 
Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op 7 mei 2020 (de 
“Vergaderingen”) te wijzigen, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 
april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en 

verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het “Koninklijk Besluit”).  
 
Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht aan de deelnamemodaliteiten van 
deze Algemene Vergaderingen die waren opgenomen in de oproeping van 7 april jongsleden. Deze 
nieuwe deelnamemodaliteiten worden uitvoering uiteengezet in de bijgewerkte oproeping die 
beschikbaar is op de website van de Vennootschap op het volgende adres: www.sofinagroup.com. Er 
zijn geen wijzigingen in de agendapunten en de voorgestelde besluiten. 

 

Vergaderingen zonder de fysieke aanwezigheid van de Aandeelhouders met video-uitzending 
 
De fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, gevolmachtigden of andere personen die normaal 

gesproken gerechtigd zijn om deel te nemen aan de Vergaderingen is niet toegestaan. Om de 

aandeelhouders in staat te stellen de Vergaderingen te volgen, zullen deze echter live uitgezonden 

worden in videoformaat, overeenkomstig de modaliteiten hieronder nader uiteengezet. 

 

Uitoefening van het stemrecht 
 
Voor zover de Vergaderingen worden gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders, 
kunnen stemmen alleen worden uitgebracht op afstand of per volmacht gegeven aan de door de Raad 
van Bestuur aangewezen persoon. Het zal niet mogelijk zijn om elektronisch te stemmen tijdens de 
video-uitzending van de Vergaderingen. 

 
De naar behoren ingevulde en ondertekende formulieren inzake stemming op afstand en/of 

volmachtformulieren moeten uiterlijk op 3 mei 2020 om 15 uur (Belgische tijd) worden overgemaakt 
aan de Vennootschap (voor de houders van aandelen op naam), bij voorkeur per e-mail, of aan Euroclear 

Belgium (voor de houders van gedematerialiseerde aandelen), uitsluitend per e-mail. 
 
Voor aandeelhouders die een geldig ingevulde volmacht met steminstructies ten behoeve van een derde 
hebben gestuurd, wordt rekening gehouden met de in die volmacht uitgedrukte stemmen of 
onthoudingen, zonder dat de volmachtdrager aanwezig mag zijn op de Vergadering of de aandeelhouder 
een aanvullend formulier moet invullen. Evenzeer voor aandeelhouders die een geldig ingevuld formulier 
voor stemming op afstand hebben opgestuurd, wordt rekening gehouden met de in dit formulier 

uitgedrukte stemmen of onthoudingen en hoeft de aandeelhouder geen verdere stappen te ondernemen. 
 
Voor aandeelhouders die nog geen formulier voor stemming op afstand of volmachtformulier hebben 
opgestuurd, vragen wij hen alleen de bijgewerkte formulieren te gebruiken die beschikbaar zijn op de 
website van de Vennootschap op het volgende adres: https://www.sofinagroup.com/nl/deugdelijk-
bestuur/algemene-vergaderingen/. 

https://www.sofinagroup.com/wp-content/uploads/2020/04/Oproeping-tot-de-Vergaderingen-van-de-Aandeelhouders-–-21-april-2020.pdf
http://www.sofinagroup.com/


   

   

 

 
Vraagrecht 

 

Uiteraard behouden de aandeelhouders het recht om vragen te stellen aangaande de agendapunten van 
de Vergaderingen, maar alleen schriftelijk en voorafgaand aan de Vergaderingen. Gezien de verstoring 
van de postdiensten is het sterk aanbevolen om dergelijke vragen per e-mail te sturen naar het volgende 
adres: shareholders@sofinagroup.com. Deze vragen moeten de Vennootschap uiterlijk op 3 mei 2020 
om 15.00 uur (Belgische tijd) bereiken. De Vennootschap zal deze vragen mondeling beantwoorden 
tijdens de Vergaderingen en zal de gegeven antwoorden publiceren op haar website, samen met de 

notulen van de Vergaderingen. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om later ontvangen vragen 
niet te beantwoorden overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit. Het zal niet mogelijk zijn om 
mondeling vragen te stellen tijdens de Vergaderingen. 
 
Praktische modaliteiten inzake de video-uitzending van de Vergaderingen 
 
De aandeelhouders die toegang wensen tot de video-uitzending worden verzocht een e-mail te sturen 

met hun naam, voornaam en e-mailadres op het volgende adres: shareholders@sofinagroup.com, en 
dit uiterlijk op 3 mei 2020 om 15 uur (Belgische tijd). Deze aandeelhouders ontvangen dan de link, 
de login en het paswoord om toegang te krijgen tot de uitzending. Enkel de aandeelhouders die de 

registratieprocedure en de toelatingsformaliteiten die in de oproeping zijn vermeld naar behoren hebben 
nageleefd zullen toegang krijgen tot de video-uitzending.  

 
De informatie die de aandeelhouders moeten verstrekken om toegang te krijgen tot de video-uitzending 

van de Vergaderingen vormen "persoonsgegevens" die op de aandeelhouders betrekking hebben en 

zullen door Sofina, als verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt. Te dien einde beroept Sofina 

zich op haar rechtmatig belang om de hierboven vermelde video-uitzending te beheren en te beveiligen, 

de Vennootschap zal de persoonsgegevens van de aandeelhouders slechts bewaren tot de volgende 

Vergadering. De Vennootschap zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar 

Privacy Policy, die online beschikbaar is via volgende link: https://www.sofinagroup.com/fr/general-

privacy-policy/. 

 

Deze webcast mag niet opgevat worden als een aanbod, uitnodiging of verzoek, noch als een advies of 

aanbeveling om Sofina-effecten te kopen, erop in te schrijven, uit te geven of te verkopen. 
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