STEMMING PER BRIEF
Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
13 september 2012 (15:00 uur)
Ondertekende stemmen per brief moeten de vennootschap bereiken per post,
voor of ten laatste op vrijdag 7 september 2012, gericht aan:
Telenet Group Holding NV
t.a.v. Dieter Nieuwdorp, VP Corporate Counsel
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
België
Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats / Maatschappelijke Zetel
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eigenaar van

aandelen van Telenet Group Holding NV
(aantal)

Stemt als volgt op de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap, die zal gehouden worden op donderdag 13 september 2012 vanaf 15:00
uur.
Mijn stemming voor het enige voorstel tot besluit is de volgende:
(gelieve het gepaste vakje aan te kruisen)
Buitengewone algemene vergadering
Bijkomende machtiging vernietiging eigen aandelen
Voorstel tot besluit: bijkomende machtiging aan de raad van bestuur om alle of een
deel van de eigen aandelen van de vennootschap verworven onder de bijzondere
machtiging tot verwerving van eigen aandelen die hem is verleend door de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 28 mei 2009, te
vernietigen, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal, op door hem
geschikt geachte tijdstippen, waarbij de onbeschikbare reserve voor de betrokken
vernietigde aandelen zal worden afgeboekt.
De raad van bestuur mag deze machtiging te allen tijde en herhaaldelijk gebruiken,
en hij mag het tijdstip van de vernietiging vrijblijvend bepalen. De raad van
bestuur wordt bovendien gemachtigd om alsdan de gewijzigde aantallen aandelen
te weer te geven in de statuten en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke
statutenwijziging bij authentieke akte te doen vaststellen door om het even welk
lid van de raad van bestuur alleen handelend, of door
a)
de heer Luc, Robert, Joanna MACHTELINCKX, wonend te 2950 Kapellen,
Mispelaarlaan 17;

b)

de heer Dieter, Hans, Egon NIEUWDORP, wonend te 3020 Winksele, Snoy et
D’Oppuerslaan 13;
c)
de heer Jeroen DE SCHAUWER, wonend te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Zandstraat 40,
elk afzonderlijk handelend in hun hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigden.
 VOOR

 TEGEN

 ONTHOUDING

Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluiten zoals
voorzien in artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap een
gewijzigde agenda publiceren met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en
bijkomende voorstellen tot besluit, voor of ten laatste op woensdag 29 augustus 2012.
Bovendien zal de vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor de
stemming per brief en stemming bij volmacht. Stemmen per brief die de vennootschap
bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de
agendapunten waarop de stemmen per brief betrekking hebben, onder voorbehoud van de
toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de formulieren voor
de stemming per brief. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is een stem per
brief voor een agendapunt in verband waarmee een nieuw voorgesteld besluit werd
ingediend door een aandeelhouder die minstens 3% van de aandelen onder zich houdt,
nietig.
In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit (in
zoverre zulks wettelijk mogelijk is ter algemene vergadering):1


wordt door Ondergetekende gestemd voor het gewijzigde of nieuwe besluit



wordt door Ondergetekende gestemd tegen het gewijzigde of nieuwe besluit



onthoudt Ondergetekende zich van de stemming over het gewijzigde of nieuwe
besluit



wordt de volgende persoon aangesteld als bijzondere mandataris, met recht van
indeplaatsstelling, aangesteld om namens Ondergetekende te stemmen over het
gewijzigde of nieuwe besluit: Mr/Mevr ………………………………………………………………………
1

Afwezigheid van instructie op dit formulier of aan de volmachtdrager
staat gelijk met een instructie te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe
besluit.

Gedaan te …………………………………………………, op ………………………………………………… 2012.
Handtekening(en):………………………………………………………………………………………………………

