DEELNAME AAN DE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN OP AFSTAND
De maatregelen, opgelegd door de Belgische regering om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 tegen te gaan, zoals het samenscholingsverbod en het verbod op niet-essentiële
verplaatsingen, zullen nog steeds van kracht zijn op 30 april 2020, datum van de algemene
vergaderingen.
Teneinde de gezondheid van de aandeelhouders, de werknemers en bestuurders van de
vennootschap te vrijwaren, verzoekt de Raad van Bestuur de aandeelhouders met aandrang om
zich aan bovenvermelde maatregelen te houden en niet fysiek aan de algemene vergaderingen
deel te nemen.
Op 30 april zal er noch een onthaalmoment, noch een afsluitende receptie georganiseerd worden.
De aandeelhouders worden bijgevolg verzocht om:
•
een volmacht met hun steminstructies te geven aan de secretaris van de vennootschap;
•
hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen door hun vragen uiterlijk vrijdag 24 april 2020
per brief (Barco NV, Juridisch departement, Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk) of email
(shareholders.meeting@barco.com) over te maken.
De Raad van Bestuur biedt aan de aandeelhouders de mogelijkheid om de algemene
vergaderingen vanop afstand bij te wonen.
Geregistreerde houders van gedematerialiseerde aandelen dienen hiertoe een email vanop hun
persoonlijk
emailadres
met
bewijs
van
hun
registratie
te
zenden
naar
shareholders.meeting@barco.com. Aandeelhouders op naam dienen enkel een email te zenden
naar shareholders.meeting@barco.com. De vennootschap zal vervolgens een account met logingegevens en technische instructies om de algemene vergaderingen vanop afstand via Barco’s
weConnect tecnologie te kunnen bijwonen, toezenden.

REMOTE ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS MEETINGS
The measures, imposed by the Belgian government to contain the coronavirus COVID-19
outbreak, like the prohibition on gathering and the prohibition on non-essential trips, will still be in
force on 30 April 2020, date of the shareholders meetings.
In order to preserve the health of the shareholders, the employees, and the directors of the
company, the Board of Directors urges the shareholders to comply with the above measures and
not to physically attend the shareholders meetings.
On April 30, there will neither be a welcome event nor a closing reception.
The individual shareholders are therefore requested to:
•
give a power of attorney with their voting instructions to the secretary of the company;
•
exercise their right to ask questions in writing by submitting them by letter (Barco NV,
Legal
Department,
Beneluxpark
21,
8500
Kortrijk)
or
email
(shareholders.meeting@barco.com) not later than Friday April 24, 2020.
The Board of Directors offers the shareholders the possibility to attend the shareholders meetings
remotely.
Registered holders of dematerialized shares must send an email from their personal email account
with proof of their registration to shareholders.meeting@barco.com. Holders of registered shares
must only send an email to shareholders.meeting@barco.com. The company will subsequently
send an account with login details and technical instructions to remotely attend the shareholders
meetings using Barco’s weConnect technology

