Persbericht
Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de Aandeelhouders van ATENOR op
vrijdag 24 april 2020 om 9u30
Terhulpen, 15 april 2020
In overeenstemming met de oproepingen die op 24 maart gepubliceerd werden, bevestigt ATENOR dat zij
besloten heeft om de Algemene Vergaderingen op aanstaande 24 april te behouden.
In uitvoering van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 “houdende diverse bepalingen inzake medeeigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht, in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie"
zoals aangenomen door de wetgever om de verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen (hierna "het
KB"), heeft de Raad van Bestuur, gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden, de volgende beslissingen
genomen:
 Fysieke aanwezigheid:
Een fysieke deelname aan de Algemene Vergaderingen van 24 april 2020 is niet mogelijk.
 Stemrecht:
Aandeelhouders kunnen alleen hun stemrecht uitoefenen:
(i) door een volmacht te geven aan Frank Donck, Voorzitter van de Raad van Bestuur, met macht van
substitutie,
(ii) door middel van correspondentie volgens de in de oproeping uiteengezette modaliteiten.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, op basis van het KB, de documenten geldig elektronisch kunnen
worden verzonden tot en met 20 april 2020 (om middernacht) ten laatste (met inachtneming van de
andere modaliteiten uiteengezet in de oproeping) naar het e-mailadres info@atenor.eu (een gescande of
gefotografeerde versie is voldoende).
 Vragen:
De aandeelhouders kunnen enkel schriftelijk vragen stellen tot uiterlijk 20 april 2020 (middernacht). De
antwoorden op deze mogelijke schriftelijke vragen zullen uiterlijk op de dag van de Algemene
Vergaderingen worden gepubliceerd op de website van het bedrijf www.atenor.eu onder de rubriek
Investeerders /Algemene Vergaderingen /2020.
 Aangestelde volmachthouder:
Frank Donck, Voorzitter van de Raad van Bestuur (met macht van substitutie) werd door de Raad van
Bestuur aangesteld tot volmachthouder om
(i) over te gaan tot alle stappen in het kader van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen,
met inbegrip van de onderteking van de aanwezigheidslijsten, de respectieve minuten en
(ii) de authentieke akte van de Buitengewone Algemene Vergadering te laten verlijden voor notaris.
We bevestigen dus dat de Algemene Vergaderingen schriftelijk zullen worden gehouden en niet zullen worden
uitgezonden via video, noch op het moment dat ze worden gehouden, noch daarna.
De Raad van Bestuur wenst deel te nemen aan de strijd tegen de verspreiding van de huidige pandemie en is
van mening dat deze maatregelen vereist zijn in de huidige context.
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