TELENET GROUP HOLDING NV
Naamloze vennootschap naar Belgisch Recht
Neerveldstraat 105 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
0477.702.333 – RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

KENNISGEVING VAN REGISTRATIE VOOR AANDEELHOUDERS
Bijzondere Algemene Vergadering
te houden op 26 september 2018 om 14:00 uur

Deze kennisgeving van registratie is bestemd voor aandeelhouders die de bijzondere
algemene vergadering wensen bij te wonen.
1. Schriftelijke kennisgeving van uw registratie
De ondertekende en ingevulde kennisgeving moet de vennootschap ten laatste zes
kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering, m.n. uiterlijk op 20 september
2018 bereiken per post te:
TELENET GROUP HOLDING NV
T.a.v. Investor Relations
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen, België
of per post te:
TELENET GROUP HOLDING NV
T.a.v. Investor Relations
Neerveldstraat 105
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België
of per e-mail naar:
corporategovernance@telenetgroup.be
2. Aandeelhouders van gedematerialiseerde effecten
Alle houders van gedematerialiseerde aandelen dienen aan dit formulier een attest
te hechten, opgesteld door de vereffeninginstelling of door een erkend
rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op hun naam was ingeschreven
op de registratiedatum (m.n. 12 september 2018, om middernacht (24.00 uur,
Centraal Europese Zomertijd, GMT+2), waarmee de houders wensen deel te nemen
aan de bijzondere algemene vergadering.
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3. Elektronische kennisgeving van uw registratie
Houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen die de bijzondere
algemene vergadering wensen bij te wonen kunnen zich ook 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) ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de bijzondere
algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op donderdag 20
september 2018 aan te melden via ABN AMRO (via www.abnamro.com/evoting).
De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling van de houders van
gedematerialiseerde aandelen, dienen ten laatste op donderdag 20 september 2018,
aan
ABN
AMRO
een
elektronisch
attest
te
verstrekken
(https://corporatebroking.abnamro.com/intermediary), waarin het aantal aandelen
dat door de betreffende houder op de registratiedatum gehouden en ter registratie
aangemeld wordt, is opgenomen. ABN AMRO zal aan de aandeelhouders die zich
elektronisch hebben geregistreerd, rechtstreeks of via de betreffende financiële
tussenpersoon, een toegangsbewijs zenden.

De ondergetekende,
Voornaam:

…………………………………………………………………

Achternaam:

…………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………

of
Benaming:

…………………………………………………………………

Juridische benaming:

…………………………………………………………………

Maatschappelijke zetel:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Vertegenwoordigd door
(voor- en achternaam en
hoedanigheid):

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

eigenaar van het (de) volgende aantal(len) aandelen uitgegeven door de naamloze
vennootschap Telenet Group Holding, met maatschappelijke zetel te
Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België:
Aantal aandelen
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…………………….

geeft kennis van zijn/haar intentie om :
1) de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap bij te
wonen die zal gehouden worden te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen op 26
september 2018 om 14:00 uur; en
2) in geval de voormelde bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering wordt
uitgesteld of geschorst, de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering,
waar van toepassing, die zou gehouden worden met dezelfde agenda, bij te
wonen.

Gedaan te ………………………………………, op………………………………… 2018.

Handtekening ……………………………………………
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