
Geachte mevrouw, heer, 
Beste vennoot,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering van Sabam die 
plaatsvindt op dinsdag 13 november 2018 om 10u op de maatschappelijke zetel (Aarlenstraat 75-
77 - 1040 Brussel).

Deelname aan de vergadering

Om toegang te hebben moet u vennoot van Sabam zijn en een aantal statutair bepaalde formaliteiten 
vervullen. Deze vindt u terug in artikel 39 van de statuten. De tekst van dit artikel is vermeld op het 
aanwezigheidsbericht.

Alleen de vennoten die het maatschappelijk aandeel van Sabam volstort hebben op 14 september 
2018 kunnen hun stem uitbrengen tijdens de algemene vergadering.

Aanwezigheidsbericht

Om aan de vergadering deel te nemen moet u een aanwezigheidsbericht indienen. Het formulier 
hiervoor vindt u terug op de website sabam.be. U kunt uw aanwezigheidsbericht downloaden en aan 
Sabam bezorgen:
	 •	per	aangetekend	schrijven	met	ontvangstbewijs;
	 •	door	persoonlijke	afgifte	op	de	maatschappelijke	zetel	van	de	vereniging;
	 •	per	faxbericht	(02/231.03.69);
	 •	per	e-mail	(algemene.vergadering@sabam.be).
 
Uw aanwezigheidsbericht moet in ons bezit zijn uiterlijk op 3 november 2018. Ontvangen wij uw 
aanwezigheidsbericht te laat, dan heeft u geen recht op toegang tot de algemene vergadering.

Kiest	u	voor	persoonlijke	afgifte,	faxbericht	of	e-mail,	dan	zal	u	van	Sabam	een	ontvangstbewijs	op	
naam ontvangen. 

OPGELET: M.b.t. de persoonlijke afgifte informeren we u dat onze maatschappelijke zetel op 1 
en 2 november gesloten is.

Vertegenwoordiging van rechtspersonen

Vennoten-rechtspersonen	die	aan	de	algemene	vergadering	willen	deelnemen,	moeten	een	
natuurlijke persoon als vertegenwoordiger aanduiden. Deze moet voldoen aan de vereisten van 
artikel	40	van	de	statuten.	De	tekst	van	dat	artikel	staat	onderaan	het	aanwezigheidsbericht	voor	
rechtspersonen.	Het	bewijs	van	de	hoedanigheid	(functie)	van	de	natuurlijke	persoon	voegt	u	bij	het	
aanwezigheidsbericht	(publicatie	in	het	Belgisch	Staatsblad	voor	wie	de	functie	van	bestuurder	of	
zaakvoerder	van	de	vennootschap	bekleedt	/	mandaat	van	de	uitgave-vennootschap	voor	leden	van	
het	personeel). 
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Volmachten

Kan u niet persoonlijk op de algemene vergadering van 13 november 2018 aanwezig zijn, dan mag u 
aan een andere stemgerechtigde vennoot van Sabam volmacht verlenen. Het formulier hiervoor vindt 
u op onze website sabam.be. U dient duidelijk de naam van de vennoot aan wie u wenst volmacht 
te verlenen op te geven. Blanco volmachten zijn ongeldig. Let wel, niemand mag meer dan twee 
stemmen uitbrengen.

De volmachten moeten ook uiterlijk op 3 november 2018 in ons bezit zijn. 

Praktische informatie

  
Alle documenten in verband met de 
algemene vergadering vindt u op onze 
website sabam.be.

De toegangsdeuren voor de algemene 
vergadering zijn geopend vanaf 9u. Wij 
verzoeken u vriendelijk om u zo vroeg 

mogelijk aan te melden.

Breng	op	13	november	het	ontvangstbewijs	
uitgereikt	door	de	post	(wanneer	u	uw	

ontvangsbewijs	hebt	verzonden)	of	door	
Sabam	(in	alle	andere	gevallen)	mee	om	uw	
inschrijving te laten valideren. 

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact 
opnemen met de juridische dienst: 

Tel.: 32 (0)2/286 15 00
Fax: 32 (0)2/231 03 69
E-mail: algemene.vergadering@sabam.be

Notulen van de vergadering

De	aanwezige	vennoten	die	dit	wensen	kunnen	binnen	de	15	dagen	volgend	op	de	algemene	vergadering	
de notulen ondertekenen op de maatschappelijke zetel van Sabam.

Wij verblijven met de meeste achting, 

Jan HAUTEKIET
Voorzitter
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