
Algemene Vergadering der Aandeelhouders van woensdag 26 mei 2021 om 11u 
Praktische informatie ivm deelname via Zoom video conference. 

 
Voorafgaandelijke actiepunten voor de aandeelhouders 

• Geef vooraf uw emailadres door via karin.leysen@campine.com. 
• Kijk de instellingen van uw computer na, want die bepalen of u beeld en geluid heeft. U 

bepaalt ook zelf uw beeld maw: ziet u alle deelnemers of enkel de presentatie of alles. 

• Hou uw identiteitskaart klaar om te tonen bij aanvang van de vergadering. 
• Voldoe aan de voorwaarden om te kunnen deelnemen en respecteer de deadlines vermeld in 

de bijeenroeping. 
 
Campine organiseert een test op dinsdag 25 mei 2021 om 11u voor geregistreerde 
aandeelhouders die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden. 

• U ontvangt op 24 mei een email met link en login voor de test van 25 mei. 
• Klik op de link en wacht tot Campine u toegang verleent tot de testvergadering. U bent dan 

automatisch verbonden met de vergadering. Indien dit niet automatisch gaat, kopieert u de 
url-link in uw browser en gebruikt u de login en het passwoord die u ontving in de email. 

• Om u te kunnen identificeren dient u uw identiteitskaart te tonen via de camera. 

• Campine zal per aandeelhouder testen of deze geluid en beeld heeft. 
 

Verloop Algemene Vergadering van woensdag 26 mei 2021 om 11u voor geregistreerde 
aandeelhouders die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden 

• U ontvangt op 25 mei een email met link en login voor de vergadering van 26 mei. 

• Klik op de link en wacht tot Campine u toegang verleent tot de vergadering. U bent dan 
automatisch verbonden met de vergadering. Indien dit niet automatisch gaat, kopieert u de 
url-link in uw browser en gebruikt u de login en het passwoord die u ontving in de email. 

• Om u te kunnen identificeren dient u uw identiteitskaart te tonen via de camera.  
• De secretaris van de vennootschap vermeldt op het aanwezigheidsformulier de 

vertegenwoordigde / aanwezige aandeelhouders/aandelen:  
o voor de door volmacht vertegenwoordigde aandeelhouders 
o voor de aandeelhouders die deelnemen en geïdentificeerd zijn. 

• De Voorzitter deelt het aantal geregistreerde en aanwezige /vertegenwoordigde aandelen 
mee en toont de publicatie van de bijeenroeping. 

• De vergadering beraadslaagt over de agenda, de schriftelijke vragen worden beantwoord en 
er wordt gestemd per besluit. 

• De vergadering zal worden opgenomen. 
 
De effectieve stemming per besluit 

• Voor de aandeelhouders vertegenwoordigd door volmacht: deze worden vooraf genoteerd op 
het globale stemformulier door de secretaris van de vennootschap. 

• Voor de effectief deelnemende aandeelhouders. De voorzitter vraagt per te nemen besluit 
aan de aandeelhouders of ze voor of tegen zijn of zich onthouden van stemming. De 
secretaris van de vennootschap noteert de beslissingen. 

 
Vragen van geregistreerde aandeelhouders die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden 
voor de vergadering van woensdag 26 mei 2021. 

• De aandeelhouder kan schriftelijk vragen stellen aan de vennootschap via email aan 
karin.leysen@campine.com en dit tot donderdag 20 mei om 16u. 

• Voorafgaandelijke schriftelijke vragen worden beantwoord tijdens de vergadering voor zover 
de mededeling van gegevens of feiten niet nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van 
Campine nv of voor de vertrouwelijkheid waartoe Campine nv, haar Bestuurders of 
Commissaris zich hebben verbonden.  


