MELDING AANWEZIGHEID JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA OP 21 MEI 2019
De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering
moeten kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap (Museumstraat 11/211, 2000
Antwerpen), per fax op het nummer +32 3 369 94 24 of per e-mail aan info@qrf.be.
De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de algemene
vergadering moeten een attest bezorgen, afgeleverd door hun financiële tussenpersoon of
de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel
gedematerialiseerde aandelen die zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn
rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te
willen deelnemen aan de algemene vergadering. De neerlegging dient te geschieden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap (Museumstraat 11/21, 2000 Antwerpen) of bij
ING België NV (Marnixlaan 24, 1000 Brussel).

De Vennootschap moet de melding van aanwezigheid uiterlijk op de zesde dag voor de
datum van de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op 15 mei 2019, ontvangen.
Ondergetekende,
1. Rechtspersoon:
▪ Maatschappelijke
benaming:………………………………………………………………………………
▪

Rechtsvorm:
……………………………………………………………………………………………………

▪

Ondernemingsnummer:
……………………………………………………………………………………

▪

Maatschappelijke
zetel:…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
….

▪

Geldig vertegenwoordigd
door:…………………………………………………………………………..

▪

Wonende te:
……………………………………………………………………………………………………

OF
2. Natuurlijke persoon:
▪ Familienaam:
……………………………………………………………………………………………………
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▪

Voornaam:
………………………………………………………………………………………………………

▪

Adres:
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………

Wenst deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 21 mei 2019
om 14 uur in de kantoren van Qrf City Retail - Museumstraat 11 (bus 211) - 2000 Antwerpen en
verklaart op registratiedatum, zijnde 7 mei 2019 om 24 uur, te zijn overgegaan tot de
boekhoudkundige registratie van:

Houder van:
………………………………gedematerialiseerde aandelen
………………………………aandelen op naam

in




volle eigendom
naakte eigendom
vruchtgebruik

van de openbare Gereglementeerde Vastgoed Venootschap naar Belgisch recht, de commanditaire
vennootschap op aandelen, "Qrf", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Museumstraat
11/211, met ondernemingsnummer 0537.979.024.

Handtekening,

…………………………………………………………
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