Volmacht natuurlijke personen
De ondergetekende,
(achternaam) _______________________________________________________________________________________________
(alle voornamen) ___________________________________________________________________________________________
(geboortedatum) ________________________ (geboorteplaats) ________________________________________________
(woonadres) ________________________________________________________________________________________________
houder van _____________ winstbewijzen en/of _____________ aandelen
van Cumulex N.V., met maatschappelijke zetel te Diegem, Grensstraat 7, geeft hiermee volmacht voor
het stemmen tot afstand volgens de onderstaande steminstructie aan zijn/haar bijzondere
gevolmachtigde
______________________________________________________________________________________________________________
teneinde hem/haar te vertegenwoordigen en deel te nemen zijn/haar naam en plaats op de
Buitengewone Algemene Vergadering van 5 december 2022 met volgende agenda conform de
volgende steminstructie:
DAGORDE
1. Goedkeuring transactie, definitieve goedkeuring na eerder principebesluit BAV om AA Circular over

te nemen.

NIET AKKOORD

ONTHOUDEN

2. Verslagen
2.1 Goedkeuring Verslag van de Raad van Bestuur
NIET AKKOORD
ONTHOUDEN

AKKOORD

AKKOORD

2.2 Kennisneming Verslag van de Commissaris (geen stempunt)
3. Uitgifte converteerbare obligatie.
Over agendapunt 3 wordt integraal gestemd voor de punten 3.1 tot en met 3.4 hieronder vermeld.
NIET AKKOORD
ONTHOUDEN
AKKOORD

3.1 Goedkeuring van het voorstel tot uitgifte van een converteerbare obligatie op naam voor een

totaal nominaal bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), onder de
opschortende voorwaarde en in de mate van de inschrijving daarop door de hierna in agendapunt
3.2 genoemde Meerderheidsaandeelhouder op verzoek van de Vennootschap en dit onder de
voorwaarden en modaliteiten zoals nader omschreven in het verslag van de Raad van Bestuur
vermeld in agendapunt 2.1.
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3.2 Goedkeuring voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht verbonden aan de bestaande

aandelen in het belang van de Vennootschap ten gunste van de meerderheidsaandeelhouder van de
Vennootschap: Value8 N.V., een Nederlandse beursgenoteerde vennootschap, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 09048032, met statutaire zetel te
Amsterdam (Nederland) en met kantooradres te 1401 AB Bussum (Nederland), Brediusweg 33 (KBO
Ondernemingsnummer 0681.427.275 - Buitenlandse rechtspersoon) (de
“Meerderheidsaandeelhouder”).
3.3 Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van de converteerbare

obligatie met een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen
vermenigvuldigd met het aantal uit te geven aandelen, door middel van uitgifte van nieuwe aandelen
overeenkomstig de conversieprijs zoals beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur; deze
aandelen zullen de rechten en voordelen hebben zoals opgenomen in het Verslag van de Raad van
Bestuur. Hierbij wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur waarin de verlaging van
de huidige fractiewaarden van de aandelen na conversie wordt toegelicht indien er sprake is van een
conversieprijs die onder de huidige fractiewaarde van de aandelen ligt.
3.4 Machtiging aan de Raad van Bestuur tot vaststelling van de conversie en de conversieprijs op dat

ogenblik alsook van de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging in één of
meerdere keren en uitgifte van nieuwe aandelen, met een fractiewaarde die desgevallend afwijkend
zal zijn van de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen in welk geval de
fractiewaarde van alle aandelen zal worden gelijkgeschakeld en met de rechten en voordelen zoals
bepaald in de uitgiftevoorwaarden, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee
verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de
coördinatie van de statuten.

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 gevolmachtigde 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.
Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "GOED VOOR VOLMACHT"
Datum: ______________________________________________________________
Handtekening: ______________________________________________________
Melding: _____________________________________________________________
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Volmacht rechtspersonen
De ondergetekende,
(naam) ______________________________________________________________________________________________________
(rechtsvorm) _______________________________________________________________________________________________
(ondernemingsnummer/KvK nummer) ____________________________________________________________________
(adres van de zetel) ________________________________________________________________________________________
(desgevallend gegevens van vertegenwoordiger) _________________________________________________________
houder van _____________ winstbewijzen en/of _____________ aandelen
van Cumulex N.V., met maatschappelijke zetel te Diegem, Grensstraat 7, geeft hiermee volmacht voor
het stemmen volgens de onderstaande steminstructie aan zijn/haar bijzondere gevolmachtigde
__________________________________________________________teneinde hem/haar te vertegenwoordigen en
deel te nemen in zijn/haar naam en plaats op de Buitengewone Algemene Vergadering van 5
december 2022 met volgende agenda conform de volgende steminstructie:
DAGORDE
1. Goedkeuring transactie, definitieve goedkeuring na eerder principebesluit BAV om AA Circular over

te nemen.

NIET AKKOORD

ONTHOUDEN

AKKOORD

2. Verslagen
2.1 Goedkeuring Verslag van de Raad van Bestuur
NIET AKKOORD
ONTHOUDEN

AKKOORD

2.2 Kennisneming Verslag van de Commissaris (geen stempunt)
3. Uitgifte converteerbare obligatie.
Over agendapunt 3 wordt integraal gestemd voor de punten 3.1 tot en met 3.4 hieronder vermeld.
NIET AKKOORD
ONTHOUDEN
AKKOORD
3.1 Goedkeuring van het voorstel tot uitgifte van een converteerbare obligatie op naam voor een

totaal nominaal bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), onder de
opschortende voorwaarde en in de mate van de inschrijving daarop door de hierna in agendapunt
3.2 genoemde Meerderheidsaandeelhouder op verzoek van de Vennootschap en dit onder de
voorwaarden en modaliteiten zoals nader omschreven in het verslag van de Raad van Bestuur
vermeld in agendapunt 2.1.
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3.2 Goedkeuring voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht verbonden aan de bestaande

aandelen in het belang van de Vennootschap ten gunste van de meerderheidsaandeelhouder van de
Vennootschap: Value8 N.V., een Nederlandse beursgenoteerde vennootschap, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 09048032, met statutaire zetel te
Amsterdam (Nederland) en met kantooradres te 1401 AB Bussum (Nederland), Brediusweg 33 (KBO
Ondernemingsnummer 0681.427.275 - Buitenlandse rechtspersoon) (de
“Meerderheidsaandeelhouder”).
3.3 Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van de converteerbare

obligatie met een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen
vermenigvuldigd met het aantal uit te geven aandelen, door middel van uitgifte van nieuwe aandelen
overeenkomstig de conversieprijs zoals beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur; deze
aandelen zullen de rechten en voordelen hebben zoals opgenomen in het Verslag van de Raad van
Bestuur. Hierbij wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur waarin de verlaging van
de huidige fractiewaarden van de aandelen na conversie wordt toegelicht indien er sprake is van een
conversieprijs die onder de huidige fractiewaarde van de aandelen ligt..
3.4 Machtiging aan de Raad van Bestuur tot vaststelling van de conversie en de conversieprijs op dat

ogenblik alsook van de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging in één of
meerdere keren en uitgifte van nieuwe aandelen, met een fractiewaarde die desgevallend afwijkend
zal zijn van de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen in welk geval de
fractiewaarde van alle aandelen zal worden gelijkgeschakeld en met de rechten en voordelen zoals
bepaald in de uitgiftevoorwaarden, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee
verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de
coördinatie van de statuten.

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 gevolmachtigde 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.
Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "GOED VOOR VOLMACHT"
Datum: ______________________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________

Melding: _____________________________________________________________
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