Gelieve uiterlijk op vrijdag 11 september 2015:
- hetzij de origineel ondertekende verklaring van aanwezigheid per gewone brief aan de
vennootschap over te maken (Greenyard Foods NV, Skaldenstraat 7C, 9042 Gent);
- hetzij een ingescand exemplaar van de verklaring van aanwezigheid per e-mail aan de
vennootschap over te maken (investorrelations@greenyardfoods.com) en vervolgens het
origineel op de gewone algemene vergadering neer te leggen.
Daarnaast dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op vrijdag 11 september
2015 aan de vennootschap tevens een attest te bezorgen (per gewone brief of e-mail), opgesteld door
een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, dat het aantal aandelen bevestigt dat op hun
naam is ingeschreven op de registratiedatum (m.n. op vrijdag 4 september 2015 om vierentwintig
(24.00) uur (CET)), waarmee de aandeelhouders wensen deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering.

GREENYARD FOODS
Naamloze Vennootschap
Skaldenstraat 7C
9042 Gent
RPR Gent, afdeling Gent
BTW BE 0402.777.157
________________________
VERKLARING VAN AANWEZIGHEID OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN
18 SEPTEMBER 2015

Ondergetekende1:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

houder van
................................... aandelen op naam
.................................... gedematerialiseerde aandelen2
van Greenyard Foods NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9042 Gent, Skaldenstraat 7C en
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0402.777.157,
1

IN TE VULLEN:
- voor natuurlijke personen: naam, voornaam en volledig adres;
- voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook naam
en functie van de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtsgeldig de verklaring van aanwezigheid
onderteken(t)(en) namens de rechtspersoon.
2
SCHRAPPEN WAT NIET PAST.
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verklaart bij deze aanwezig te zullen zijn op de gewone algemene vergadering van Greenyard
Foods NV die zal gehouden worden op vrijdag 18 september 2015 om 14.00 uur op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen te 9042 Gent, Skaldenstraat 7C.

Opgemaakt en ondertekend te …………………………….. op …………………. .
Handtekening

__________________________________________
…………………………………………………….....
(naam van de aandeelhouder)
Bijkomend voor de aandeelhouders-rechtspersonen:
…………………………………………………….....
(naam en functie van de perso(o)n(en) die namens de aandeelhouder rechtsgeldig onderteken(t)(en))
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