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Stemmen op afstand voor de gewone algemene vergadering 
 

De ondergetekende, ______________________  
 
eigenaar van ___________ winstbewijzen en/of ______________ aandelen  
 
van Cumulex N.V., met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Grensstraat 7, brengt Cumulex hierbij 
op de hoogte van zijn/haar wens om aan deze algemene vergadering, alsmede aan elke andere 
algemene vergadering met dezelfde agenda die daarna zou worden bijeengeroepen als gevolg van 
uitstel of verdaging, deel te nemen door gebruik te maken van zijn/haar mogelijkheid om per brief op 
afstand te stemmen en waarbij hij/zij verklaart als volgt te stemmen over de voorstellen tot 
besluit geplaatst op de agenda van de algemene vergadering:  
 
DAGORDE  

1. Verslag van de Raad van Bestuur  
2. Verslag van de Commissaris  
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2020  

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening 

NIET AKKOORD ONTHOUDEN AKKOORD 

   

4. Bestemming van het resultaat 

Voorstel tot besluit: de voorgestelde resultaatverwerking goedkeuren 

NIET AKKOORD ONTHOUDEN AKKOORD 

   

 

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en Commissaris 

Voorstel tot besluit: Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun functie gedurende het afgelopen boekjaar bij afzonderlijke stemming 

NIET AKKOORD ONTHOUDEN AKKOORD 

   

De ondergetekende geeft volmacht aan zijn/haar gevolmachtigde om deel te nemen aan de 

vergadering en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de 

agenda van deze Vergadering, alle benoemingen te doen, de notulen en de 

aanwezigheidslijst en alle bijlagen daaraan verbonden te ondertekenen, met inachtneming 

van de eventuele steminstructie. Deze volmacht zal ook geldig zijn op iedere andere 

vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van 

voornoemde vergadering. Dit alles met recht van substitutie geheel of gedeeltelijk en de 

mandataris heeft bovendien het recht alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de 

uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging indien nodig (x). 

(x) Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "GOED VOOR STEM OP 

AFSTAND" 

 

Datum       Handtekening 


