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KENNISGEVING VAN DEELNAME VOOR AANDEELHOUDERS
Gewone Algemene Vergadering van 12 mei 2021

Rekening houdend met de actuele COVID-19 pandemie, en de hiermee gepaard gaande van
overheidswege opgelegde veiligheidsmaatregelen waarvan de duurtijd op datum van de
oproeping niet in te schatten is, vinden de algemene jaarvergadering en de buitengewone
algemene vergadering van 12 mei 2021 uitsluitend via audio/video conferentie plaats, waarbij u,
indien gewenst, door middel van een elektronisch communicatiemiddel zal kunnen deelnemen
aan de besprekingen, vragen kunnen stellen en uw stem kunnen uitbrengen.
Houders van aandelen op naam die de Gewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen,
dienen de ingevulde en ondertekende kennisgeving uiterlijk op 6 mei 2021 per email naar
companysecretary@kinepolis.com te versturen.
De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen zich te registreren via het ABN Amro
platform.

KENNISGEVING VAN DEELNAME VOOR AANDEELHOUDERS
Gewone Algemene Vergadering van 12 mei 2021
Ondergetekende,
(Natuurlijke personen: naam en voornaam, woonplaats en rijksregisternummer)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Of

(Rechtspersonen: naam van de vennootschap, vennootschapsvorm, maatschappelijke zetel,
ondernemingsnummer)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vertegenwoordigd door:
.........................................................................................................................................................

eigenaar van …………………….. stemgerechtigde aandelen van de naamloze vennootschap
"KINEPOLIS GROUP NV" met zetel te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, Ondernemingsnummer BTW
BE 0415.928.179 RPR Brussel.
E-mailadres*……………………………………………………………………..
Verklaart bij deze te willen deelnemen aan de Gewone Algemene Vergadering van Kinepolis
Group NV die via audio/video conferentie zal worden gehouden op 12 mei 2021 om 10u00 uur
(CET).

Gedaan te …………………………….......... op ………………….................... 2021.

Handtekening
………………………………………………..
(handtekening + naam)
*Gelieve het e-mailadres te willen vermelden waarop de Vennootschap u de nodige communicatie en instructies mag
toesturen. De Vennootschap kan dit e-mailadres overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gebruiken tot aan uw schriftelijke melding aan de Vennootschap (companysecretary@kinepolis.com) van
(i) een nieuw e-mailadres of (ii) uw wens niet langer per e-mail te communiceren. Gelieve te noteren dat deze
persoonsgegevens door de Vennootschap worden verzameld en verwerkt om aan haar wettelijke verplichtingen te
voldoen en dit met het oog op de organisatie van de (virtuele) algemene vergadering. Deze gegevens kunnen worden
overgedragen aan derden, zoals ABN AMRO Bank NV, die bijstand verlenen bij het beheer van de stemprocedure en de
organisatie van de (virtuele) algemene vergadering De verwerking gebeurt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving
betreffende gegevensbescherming. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u vinden in de
privacy
statement
van
Kinepolis
Group
NV
op
haar
website
evenals
op
https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/index.html

