ALGEMENE VERGADERING OP 19 MEI 2020
Wijziging van de procedures voor deelname
Persbericht
Gereglementeerde informatie
Antwerpen – 5 mei 2020

Zoals aangekondigd in het persbericht van 30 april 2020 is het de prioriteit van EXMAR de gezondheid van haar
aandeelhouders, medewerkers en belanghebbenden te behouden. Gezien de uitzonderlijke COVID-19 situatie werd
beslist overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 de formaliteiten voor de deelname aan de Algemene
Vergadering van dinsdag 19 mei 2020 aan te passen.
De vergadering gaat door zonder fysieke deelname van de aandeelhouders.
De Algemene Vergadering wordt gehouden, zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders en hun
gevolmachtigden.
Uitoefening stemrechten.
De aandeelhouders zullen enkel op afstand kunnen stemmen vóór de Algemene Vergadering :
° door een volmacht te bezorgen aan EXMAR ( aan de Secretaris van de Vennootschap, hiertoe door de Raad van
Bestuur aangeduid).
° door middel van een stemformulier.
De stem- en volmachtformulieren zijn beschikbaar op de EXMAR website: http://www.exmar.be/nl/investors/algemenevergaderingen.
Uitoefening vraagrecht.
Aandeelhouders die de registratie- en deelnameformaliteiten op geldige en tijdige wijze hebben vervuld hebben het recht
om vragen te stellen, maar enkel schriftelijk voorafgaand aan de Algemene Vergadering, per gewone post of per e-mail
(corporate@exmar.be).
De Vennootschap zal de vragen mondeling beantwoorden tijdens de livestream van de vergadering.
Livestream.
Aandeelhouders die de registratie- en deelnameformaliteiten op geldige en tijdige wijze hebben vervuld kunnen op
verzoek de Algemene Vergadering volgen via livestream. Aandeelhouders die van deze mogelijkheid wensen gebruik te
maken kunnen een verzoek richten aan corporate@exmar.be. De Vennootschap zal tijdig de aanmeldingsgegevens
bezorgen.
Formaliteiten
Er zijn geen wijzigingen in de agendapunten en de voorgestelde besluiten. Voor aandeelhouders die hun geldig ingevuld
volmachtformulier met steminstructies reeds hebben opgestuurd en een derde partij als volmachthouder hebben
aangewezen, zal rekening worden gehouden met de stemmen of onthoudingen die in een dergelijke volmacht zijn
uitgedrukt, zonder dat de aandeelhouder een aanvullend formulier hoeft in te vullen.
Voor aandeelhouders die op de datum van dit persbericht nog geen stem- of volmachtformulier hebben opgestuurd,
verzoeken wij hen alleen de bijgewerkte formulieren te gebruiken die beschikbaar zijn op de EXMAR -website:
http://www.exmar.be/nl/investors/algemene-vergaderingen.
Alle overige bepalingen van de oproeping voor de Algemene Vergadering die werden gepubliceerd op 17 april 2020
blijven onveranderd.
Volmachtformulieren, stemformulieren per correspondentie en vragen over agendapunten moeten uiterlijk op 15 mei
2020 bij EXMAR toekomen.
Contact :
Aandeelhouders die meer informatie wensen over de wijze van deelname aan de vergadering worden verzocht contact
op te nemen met:
EXMAR NV
Corporate Adminstration
De Gerlachekaai 20 – B 2000 Antwerpen, België

Tel : +32 3 247.56.68
Fax : +32 3 247.56.01
E-mail : corporate@exmar.be

