
VOLMACHT
Gelieve dit document ten laatste op 7 mei 2021 terug te bezorgen

BELANGRĲ K: volmachten dienen op naam te zĳ n. Indien u een blanco volmacht verleent, is deze 
ongeldig. Aangezien er geen vervangingsmogelĳ kheid is, gaat u, vooraleer u iemand volmacht 
verleent, best na of deze persoon wel degelĳ k 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 bĳ komende 
volmacht meer ontvangen; geen enkele aandeelhouder kan immers meer dan twee stemmen 
uitbrengen.

De ondergetekende:

> NAAM EN VOORNAMEN/FIRMANAAM (*): 

> VOLLEDIG ADRES / ZETEL (*): 

stemgerechtigd aandeelhouder van Sabam, coöperatieve vennootschap, stelt hierbĳ  de 
volgende stemgerechtigde aandeelhouder als bĳ zondere gevolmachtigde aan:

Voor de gewone algemene vergadering:

> NAAM EN VOORNAMEN/FIRMANAAM (*): 

> VOLLEDIG ADRES / ZETEL (*):

aan wie hĳ /zĳ  de bevoegdheid verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van Sabam, die plaatsvindt op 17 mei 
2021 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  2021. 

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

> VOLLEDIG ADRES / ZETEL (*): 

stemgerechtigd aandeelhouder van Sabam, coöperatieve vennootschap, stelt hierbĳ  de 

> VOLLEDIG ADRES / ZETEL (*):

Ondertekend te     op  2021. Ondertekend te     op  2021. 

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

Sabam cv
Aarlenstraat 75-77 - B-1040 Brussel
T +32 2 286 84 84 - member@sabam.be - sabam.be
BTW BE 0402 989 270 - RPR Brussel
IBAN: BE70 4354 1096 4125 − SWIFT BIC: BBRUBEBB

1/1 

Gewone algemene vergadering 
van 17 mei 2021
Gewone algemene vergadering 
van 17 mei 2021


