
Bericht aan de aandeelhouders in verband met de algemene vergadering van 5 mei 2021 

 

Beste aandeelhouders, 

Orange Belgium geeft u de gelegenheid om de algemene vergadering van 5 mei 2021 bij te wonen. De 

uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de COVID pandemie noodzaken ons echter om een 

aantal bijkomende voorzorgen te treffen. 

Aandeelhouders worden verzocht zich niet aan te melden indien er twijfels zijn over hun 

gezondheidstoestand en in het bijzonder indien zij symptomen vertonen die mogelijks wijzen op een 

COVID-19 besmetting of een andere overdraagbare ziekte. De gezondheid van onze aandeelhouders en 

medewerkers staat voor ons voorop. 

De aandeelhouders worden verzocht zich kort voor de aanvang van de vergadering aan te melden. De 

deuren zullen na aanvang van de vergadering worden gesloten. De capaciteit wordt voorzien 

overeenkomstig de geldende richtlijnen en aandeelhouders zullen een plaats toegewezen krijgen. 

De aandeelhouders zullen onmiddellijk na de vergadering de bedrijfsgebouwen moeten verlaten via de 

aangegeven route. Er zal geen catering of receptie zijn en geen mogelijkheid nadien tot napraten of 

informele contacten op de vergaderplaats. 

De identiteit van de aandeelhouders zal aan de ingang worden gecontroleerd en de aandeelhouders 

worden derhalve verzocht een identificatiebewijs bij zich te hebben. Enkel de aandeelhouders die zich 

op de voorziene wijze hebben geregistreerd zullen toegang krijgen met uitsluiting van elke andere 

persoon die niet de hoedanigheid van aandeelhouder heeft.  

De aandeelhouders zullen zich moeten schikken naar het sanitair protocol van de vennootschap en naar 

de richtlijnen die ter plaatse worden gegeven ten einde de veiligheid en de orde binnen de 

bedrijfsgebouwen te garanderen.  

De vennootschap herhaalt dat gezien de sanitaire omstandigheden een stemming per brief ten stelligste 

wordt aangeraden. Deze aanbeveling en alle nodige informatie daaromtrent staan in de oproeping die 

op de website beschikbaar wordt gesteld. Op de website kan u ook het formulier voor de stemming per 

brief vinden. 

 

 

 

 


