STEMMING PER BRIEF
Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering
3 december 2020 (10:00 uur CET)

De ondertekende stembrief moet
Telenet Group Holding NV (de Vennootschap) bereiken per post,
voor of ten laatste op 27 november 2020, gericht aan:
Telenet Group Holding NV
t.a.v. de Company Secretary
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen, België
of per e-mail naar:
corporategovernance@telenetgroup.be

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats / Zetel
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Eigenaar van

aandelen van Telenet Group Holding NV
(aantal)

Aard van de aandelen  gedematerialiseerd
 op naam
stemt als volgt op de Bijzondere Algemene Vergadering van de Vennootschap, die
zal gehouden worden op donderdag 3 december 2020 vanaf 10:00 uur.
Mijn stemming voor elk van de voorstellen tot besluit is de volgende:
(gelieve het gepaste vakje aan te kruisen)
1.

Voorstel tot vaststelling van een tussentijds (bruto) dividend per aandeel
van EUR 1,375
Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de raad van bestuur, besluit de
bijzondere algemene vergadering tot goedkeuring van een tussentijds bruto
dividend per aandeel van EUR 1,375, of in totaal EUR 150,1 miljoen op datum

van 29 oktober 2020, betaalbaar vanaf 8 december 2020, door onttrekking
aan de beschikbare reserves van de Vennootschap.

 VOOR
2.

 TEGEN

 ONTHOUDING

Voorstel tot het delegeren van bevoegdheden aan de raad van bestuur
Voorstel tot besluit: De bijzondere algemene vergadering besluit om alle
verdere bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het dividend aan
de aandeelhouders, aan de raad van bestuur te delegeren.

 VOOR

 TEGEN

 ONTHOUDING

Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluiten zoals
voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal
de Vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met in voorkomend geval
bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit, voor of ten laatste
op 18 november 2020. Bovendien zal de Vennootschap gewijzigde formulieren ter
beschikking stellen voor de stemming per brief. 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 en verenigingen wordt 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, buiten beschouwing gelaten.
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 ………………………………………………… 2020.
Handtekening(en):………………………………………………………………………………………………………

