VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER

Ondergetekende

naam:
(indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm:
adres / zetel:

eigenaar van:

… aande(e)l(en)van de vennootschap

vennootschapsnaam:

COIL NV

zetel:

1000 Brussel, Drukpersstraat 4

ingeschreven in het Rechtspersonenregister

0448.204.633 (RPR Brussel)

(indien aandeelhouder een vennootschap is)
vertegenwoordigd overeenkomstig de
statuten door:
2 bestuurders / 1 gedelegeerd bestuurder / 1 bestuurder …
(naam, voornaam, functie)

die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de
ondergetekende en
verklaart hierbij aan te stellen als zijn (haar) lasthebbers:

[●]

om hem (haar) te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de vennootschap
die zal plaatsvinden op de enige
vestigingseenheid van de Vennootschap te
Industriezone 5, 3400 Landen, België, op:

14 september 2022

om :

10 uur

teneinde er te stemmen in zijn/haar naam op alle agendapunten en voor zijn/haar rekening
overeenkomstig zijn/haar instructies, zoals hierna weergegeven.
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AGENDA
1. Uitkering van een tussentijds dividend ter waarde van bruto EUR 1,00 per aandeel.
Voorstel van beslissing:
De vergadering besluit om een tussentijds dividend uit te keren aan de aandeelhouders op basis van
de cijfers van het laatst afgesloten boekjaar (met name het boekjaar afgesloten per 31 december 2021)
voor een bedrag van bruto EUR 1,00 per aandeel.
2. Toekenning van een bonus aan de niet-uitvoerende bestuurders.
Voorstel van beslissing:
De algemene vergadering besluit een bonus toe te kennen aan niet-uitvoerende bestuurders Patrick
Chassagne en Thomas Frost voor een bedrag van EUR 60.000,00 per persoon.
3. Vragen van de aandeelhouders.
4. Diversen.
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STEMMING INSTRUCTIES
Stemming m.b.t. voorstel 1 van de agenda
-

Uitkering van een tussentijds dividend ter waarde van bruto EUR 1,00 per aandeel
□ voor
□ tegen
□ onthouding

Stemming m.b.t. voorstel 2 van de agenda
-

Toekenning van een bonus aan de niet-uitvoerende bestuurders
□ voor
□ tegen
□ onthouding

Indien de ondergetekende geen instructie met betrekking tot een van de voorgestelde beslissingen
heeft uitgebracht, zal de gevolmachtigde zich voor dit voorstel van het stemmen onthouden.
Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op
de exploitatiezetel (Roosveld 5, 3400 Landen) van de vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf vrije
dagen voor de algemene vergadering via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres:
legal.notices@coil.be. De aandeelhouders worden er ook aan herinnerd dat de voorwaarden voor
toelating tot de algemene vergadering ongewijzigd blijven en dat ook de formaliteiten in verband hiermee
moeten worden vervuld, zoals uiteengezet in artikel 36 van de statuten. Indien aan deze vereisten niet
wordt voldaan, zal de vennootschap de bevoegdheden van de volmachthouder niet erkennen.

Gedaan te:
Op:
Naam - voornaam:
Functie:
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