Buitengewone en gewone
algemene vergadering van 28 mei 2018
VOLMACHT

Gelieve dit document ten laatste op 18 mei 2018 terug te bezorgen.
BELANGRIJK: Volmachten dienen op naam te zijn. Indien u een blanco volmacht verleent, is deze
ongeldig. Aangezien er geen vervangingsmogelijkheid is, gaat u, vooraleer u iemand volmacht
verleent, best na of deze persoon wel degelijk stemrecht heeft. Enkel wanneer deze persoon
stemgerechtigd is, kan hij een volmacht ontvangen. U dient eveneens te controleren of deze persoon
al over een volmacht beschikt. Is dit het geval, dan kan deze persoon geen bijkomende volmacht
meer ontvangen; geen enkele vennoot kan immers meer dan twee stemmen uitbrengen.
De ondergetekende:
> NAAM EN VOORNAMEN/FIRMANAAM (*):
> VOLLEDIG ADRES / MAATSCHAPPELIJKE ZETEL (*):
stemgerechtigd vennoot van Sabam, burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid van de vennoten, stelt hierbij de volgende stemgerechtigde vennoot als bijzondere
gevolmachtigde aan:
1. Voor de buitengewone algemene vergadering:
> NAAM EN VOORNAMEN/FIRMANAAM (*):
> VOLLEDIG ADRES / MAATSCHAPPELIJKE ZETEL (*):
2. Voor de gewone algemene vergadering:
> NAAM EN VOORNAMEN/FIRMANAAM (*):
> VOLLEDIG ADRES / MAATSCHAPPELIJKE ZETEL (*):
aan wie hij alle machten verleent om hem te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone
algemene vergaderingen van de vennoten van Sabam, die plaatsvinden op 28 mei 2018 in Thon
Hotel EU (Wetstraat 75, 1040 Brussel), met de agenda die is vermeld in de oproepingsbrief (en
zo nodig op elke volgende vergadering met dezelfde agenda), deel te nemen aan alle besprekingen
en in naam van de ondergetekende te stemmen over alle beslissingen die verband houden met de
agenda, alle akten en notulen goed te keuren en te ondertekenen, te vervangen en in het algemeen
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van dit mandaat en desgevraagd dit alles te
bevestigen.
Ondertekend te

op

2018.

De ondertekening moet worden voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden: “Goed voor
volmacht”.
(handtekening)

(*) doorhalen wat niet van toepassing is
Wij vestigen uw aandacht op de inhoud van artikel 40, laatste alinea van de statuten : "Elke vennoot die niet persoonlijk kan
aanwezig zijn op de algemene vergadering, mag volmacht verlenen aan een andere vennoot die stemgerechtigd is in de algemene
vergadering. Niemand mag meer dan twee stemmen uitbrengen. De volmachten moeten op de maatschappelijke zetel toekomen
ten laatste tien kalenderdagen vóór de vergadering."
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