
BERICHT VAN AANWEZIGHEID IN TE VULLEN 
DOOR VENNOTEN-NATUURLIJKE PERSONEN
Gelieve dit document ten laatste op 3 november 2018 terug te bezorgen.
 
De ondergetekende:

NAAM:  

VOORNAMEN:  

VOLLEDIG ADRES:

vennoot van Sabam, burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de 
vennoten, deelt u hierbij mee dat hij aanwezig zal zijn op:

  de buitengewone algemene vergadering

Ondertekend te    op  2018. 

(handtekening)

 

 
Art. 6d: ingeschreven hebben op een aandeel, 
waarvan een vierde minstens 60 dagen vóór de 
algemene vergadering gestort moet zijn.
Art. 39: Om de organisatie van de algemene 
vergadering mogelijk te maken, moeten de 
vennoten ofwel de voorzitter bij aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs verwittigen dat 
zij persoonlijk aanwezig zullen zijn ofwel hun 
bericht van aanwezigheid persoonlijk op de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap 
afgeven of per faxbericht of per elektronische 
brief laten geworden. In geval van persoonlijke 
afgifte of faxbericht of elektronische brief 
ontvangen zij een ontvangstbewijs op naam.
Het ontvangstbewijs, zowel van de diensten van 
de post als dat van Sabam, moet ten laatste 
gedagtekend zijn op de tiende kalenderdag vóór 
de vergadering.
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Uitsluitend de vennoten die het aanwezigheids-
bericht volgens de vereiste formaliteiten 
en binnen de gestelde termijn op de 
maatschappelijke zetel hebben laten toekomen, 
mogen de algemene vergadering bijwonen.
Onder voorbehoud van een mogelijke schorsing 
van de uitoefening van het stemrecht wegens 
belangenconflict, mogen de vennoten die de 
nominale waarde van het maatschappelijk 
aandeel van Sabam ten laatste 60 kalenderdagen 
vóór de datum van de algemene vergadering 
hebben volstort, hun stemrecht tijdens de 
algemene vergadering uitoefenen. De schorsing 
van de uitoefening van het stemrecht wegens 
belangenconflict wordt beslist door de raad 
van bestuur en aan de betrokken vennoot 
meegedeeld.
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