
BERICHT VAN AANWEZIGHEID IN TE VULLEN 
DOOR AANDEELHOUDERS-NATUURLĲ KE 
PERSONEN
Gelieve dit document ten laatste op 7 mei 2021 terug te bezorgen

De ondergetekende:

NAAM:

VOORNAMEN:
VOLLEDIG ADRES:

aandeelhouder van Sabam, coöperatieve vennootschap, deelt u hierbĳ  mee dat hĳ /zĳ  
aanwezig zal zĳ n op:

 de gewone algemene vergadering

Ondertekend te     op    2021. 
(handtekening)

VOORNAMEN:
VOLLEDIG ADRES:

Ondertekend te     op    2021. Ondertekend te     op    2021. 

Opteert u voor verzending via e-mail, gelieve dit document van onze website sabam.be te downloaden en correct 
ingevuld terug te sturen naar algemene.vergadering@sabam.be. Gelieve steeds na te gaan of u van Sabam een 
ontvangstbewĳ s heeft ontvangen.

Opteert u voor verzending via e-mail, gelieve dit document van onze website sabam.be te downloaden en correct 

Art. 6d: ingeschreven hebben op een aandeel, 
waarvan een vierde minstens 60 dagen vóór 
de algemene vergadering gestort moet zĳ n.
Art. 39: Om de organisatie van de algemene 
vergadering mogelĳ k te maken, moeten 
de aandeelhouders ofwel de voorzitter bĳ  
aangetekend schrĳ ven met ontvangstbewĳ s 
verwittigen dat zĳ  persoonlĳ k aanwezig zullen 
zĳ n, ofwel zich inschrĳ ven via hun e-Sabam 
account, ofwel hun bericht van aanwezigheid 
persoonlĳ k op de zetel van de vennootschap 
afgeven of per faxbericht of per elektronische 
brief laten geworden. In geval van persoonlĳ ke 
afgifte of faxbericht of elektronische brief 
ontvangen zĳ  een ontvangstbewĳ s op naam.

Het ontvangstbewĳ s zowel van de diensten 
van de post als dat van Sabam, moet ten 
laatste gedagtekend zĳ n op de tiende 
kalenderdag vóór de vergadering. 

(...)

WĲ  VESTIGEN UW AANDACHT OP DE INHOUD VAN ARTIKEL 6D EN 39 VAN DE STATUTEN:

Uitsluitend de aandeelhouders die het 
aanwezigheidsbericht volgens de vereiste 
formaliteiten en binnen de gestelde termĳ n 
op de zetel van de vennootschap hebben 
laten toekomen, mogen de algemene 
vergadering bĳ wonen.

Onder voorbehoud van een mogelĳ ke 
schorsing van de uitoefening van het 
stemrecht wegens belangenconfl ict, mogen 
de aandeelhouders die de statutaire uitgifte 
prĳ s van het aandeel van Sabam ten laatste 
60 kalenderdagen vóór de datum van de 
algemene vergadering hebben volstort, hun 
stemrecht tĳ dens de algemene vergadering 
uitoefenen.

De schorsing van de uitoefening van het 
stemrecht wegens belangenconfl ict wordt 
beslist door het bestuursorgaan en aan de 
betrokken aandeelhouder meegedeeld.
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