GREENYARD
Naamloze vennootschap
Strijbroek 10
2860 Sint Katelijne-Waver
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
BTW BE 0402.777.157

KENNISGEVING VAN DEELNAME VOOR AANDEELHOUDERS
Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering
te houden op 20 september 2019

Deze kennisgeving van deelname is bestemd voor aandeelhouders die de gewone algemene vergadering en
de buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen.
1. Elektronische kennisgeving van deelname
Houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen die de gewone algemene vergadering en de
buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich elektronisch registreren. Daarvoor
dient de aandeelhouder zich (in het geval van gedematerialiseerde aandelen al dan niet door tussenkomst van
een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder) uiterlijk op zaterdag 14 september 2019
aan te melden via ABN AMRO (via www.abnamro.com/evoting).
De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling van de houders van gedematerialiseerde aandelen
dienen uiterlijk op zaterdag 14 september 2019, aan ABN AMRO een elektronisch attest te verstrekken (via
www.abnamro.com/intermediary), waarin het aantal gedematerialiseerde aandelen dat door de betreffende
houder op de registratiedatum (m.n. op vrijdag 6 september 2019 om vierentwintig (24.00) uur (CET))
gehouden en ter registratie aangemeld wordt en waarvoor de aandeelhouder instructie heeft gegeven om
aan de vergaderingen deel te nemen, is opgenomen. ABN AMRO zal aan de aandeelhouders die zich
elektronisch hebben geregistreerd, rechtstreeks of via de betreffende financiële tussenpersoon, een
toegangsbewijs zenden.
2. Schriftelijke kennisgeving van deelname
Voor houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen die schriftelijk wensen kennis te geven
van hun deelname, dient de ondertekende en ingevulde kennisgeving de vennootschap uiterlijk op zaterdag
14 september 2019 te bereiken:
- per post naar Greenyard NV, t.a.v. mevr. Fran Ooms, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België, of
- per e-mail naar fran.ooms@greenyard.group
Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen aan de ondertekende en ingevulde kennisgeving een
attest te hechten dat is afgeleverd door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling dat het aantal
aandelen bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven in hun rekeningen op de
registratiedatum (m.n. op vrijdag 6 september 2019 om vierentwintig (24.00) uur (CET)) en waarvoor de
aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de gewone algemene vergadering en de
buitengewone algemene vergadering.
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De ondergetekende,
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
E-mailadres (niet verplicht):

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Of
Benaming en rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:
Vertegenwoordigd door
(voor- en achternaam en
hoedanigheid):

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Houder van het volgende aantal aandelen uitgegeven door Greenyard NV:
......................................... aandelen op naam (ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Greenyard
NV)
en/of
......................................... gedematerialiseerde aandelen (aangehouden op effectenrekening)

Verklaart bij deze aanwezig te zullen zijn op (i) de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden
op vrijdag 20 september 2019 om 14u00 uur (CET) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap,
gelegen te 2860 Sint-Katelijne-Waver (België), Strijbroek 10 en, onmiddellijk aansluitend hierop (ii) de
buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden ten overstaan van notaris Van Roosbroeck
als plaatsvervanger van notaris Carnewal.

Gedaan te …………………………….........., op ………………….................... 2019.
Handtekening

p. 2 van 2

