
BELFIUS EQUITIES  
Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap – Categorie I.C.B.E. 

Zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0444.229.910 

 
OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

 
 
Aangezien de algemene vergadering van aandeelhouders gepland op donderdag 30 september 2021 niet geldig 
kon beraadslagen, worden de aandeelhouders van de vennootschap uitgenodigd om deel te nemen aan de 
gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 15 oktober 2021 om 11 uur in he t Zenith-
gebouw, Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel (omwille van de Covid-19-pandemie is deelname alleen 

mogelijk bij volmacht of via stemmen op afstand) om te beraadslagen over de ongewijzigde agenda zoals 
gepubliceerd in de pers (de Tijd en Echo), het Belgisch Staatsblad en de website van Beama, op datum 
30/09/2021. 
 
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de 
vergadering, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de hieronder vermelde 
instellingen belast met de financiële dienst, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende 
rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt 
tot de datum van de vergadering: 
 
In België: Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel 
 

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, worden verzocht de statutaire 
bepalingen na te leven. Bovendien kunnen de aandeelhouders hun stem alleen op afstand uitbrengen, 
eventueel in combinatie met stemmen per volmacht; het stemformulier en de volmacht zijn op 

aanvraag beschikbaar op volgend e-mail adres: RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com; adres 
waarnaar het stemformulier of de volmacht ten laatste op 8 oktober 2021 moet worden gestuurd. 
Aandeelhouders hebben ook de mogelijkheid om via hetzelfde e-mailadres vragen te stellen. 
  
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laa tste periodieke verslagen van 
Belfius Equities  zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de 
vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende website www.belfiusip.be . 
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