Buitengewone algemene vergadering
van 13 november 2018
BERICHT VAN AANWEZIGHEID IN TE VULLEN
DOOR VENNOTEN-RECHTSPERSONEN
Gelieve dit document ten laatste op 3 november 2018 terug te bezorgen.
De ondergetekende:
FIRMANAAM:
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
Vertegenwoordigd door:
NAAM:
VOORNAMEN:
FUNCTIE: (aanduiden wat past)
bestuurder, auteur, die oorspronkelijke rechthebbende is van één of meerdere werk(en) 		
waarvan de eigendom van de patrimoniale rechten aan de rechtspersoon werd overgedragen
(publicatie uit het Belgisch Staatsblad bijvoegen)
zaakvoerder, auteur, die oorspronkelijke rechthebbende is van één of meerdere werk(en)
waarvan de eigendom van de patrimoniale rechten aan de rechtspersoon werd overgedragen
(publicatie uit het Belgisch Staatsblad bijvoegen)
bestuurder van de uitgave-vennootschap (publicatie uit het Belgisch Staatsblad bijvoegen)
zaakvoerder van de uitgave-vennootschap (publicatie uit het Belgisch Staatsblad 		
bijvoegen)
lid van het personeel daartoe geldig gemandateerd door de uitgave-vennootschap (mandaat
van de uitgave-vennootschap bijvoegen)
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
De rechtspersoon zal er vertegenwoordigd zijn door de hierboven vermelde fysieke persoon aan
wie hij alle machten verleent om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van
de vennoten van Sabam 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 dat 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)
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WIJ VESTIGEN UW AANDACHT OP DE INHOUD VAN ARTIKEL 6d, 39 EN 40 VAN DE STATUTEN:
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.
Uitsluitend de vennoten die het
aanwezigheidsbericht 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.

Art. 40: De intellectueel rechthebbende
rechtspersonen worden op de algemene
vergaderingen vertegenwoordigd door een
bestuurder of zaakvoerder, auteur, die
oorspronkelijke rechthebbende is van één
of meerdere werken waarvan de eigendom
van de patrimoniale rechten aan de
rechtspersoon werd overgedragen.
De auteur, die de eigendom van zijn
patrimoniale rechten als auteur op een deel
van zijn werken heeft overgedragen aan een
rechtspersoon, en die tevens in hoedanigheid
van natuurlijke persoon vennoot van Sabam
is, is uitsluitend in hoedanigheid van auteur,
natuurlijke persoon, stemgerechtigd.
De rechtspersonen, uitgevers, worden op de
algemene vergaderingen vertegenwoordigd
door hetzij een bestuurder of een
zaakvoerder van hun vennootschap hetzij
door een lid van het personeel daartoe
geldig gemandateerd.
De naam van de natuurlijke persoon die
de rechtspersoon vertegenwoordigt,
alsook het rechtsgeldige bewijs van diens
vertegenwoordigingsbevoegdheid, moet
op de maatschappelijke zetel van Sabam
toekomen ten laatste tien kalenderdagen
vóór de vergadering.
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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