Buitengewone Algemene Vergadering CASE cvba - 14 mei 2019 te Leuven
VOLMACHT
Informatie over ondergetekende:
Naam onderneming/organisatie: ………………………………………………………………………………………………….
Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………………………………………………….
Aandelen in CASE cvba - categorie: ……..

aantal: ……..

Naam vertegenwoordiger in de algemene vergadering: ……………………………………………………………….

Ondergetekende (naam) ……………………………………………………………………………………….. lid van de
algemene vergadering CASE cvba (ondernemingsnummer 668.948.424) als vertegenwoordiger
namens bovenvermelde onderneming/organisatie stelt conform artikel 29 van de statuten aan als
lasthebber, met recht op indeplaatsstelling,:
Mevrouw/de heer ……….……………………………………………………………………………………
(naam en voornaam van een stemgerechtigd lid van de algemene vergadering aan wie je volmacht geeft)

om me op de buitengewone algemene vergadering van CASE cvba d.d. 14 mei 2019 te Leuven te
vertegenwoordigen.
De gevolmachtigde krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende:
1. deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou
zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de
agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke
wijze ook, vóór de vergadering;
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat
te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de
uitvoering van deze volmacht.
De vergadering zal beraadslagen en stemmen over de volgende agenda:
1. Welkom door de voorzitter van de raad van bestuur
2. Kennisname lijst aandeelhouders en leden
3. Vaststellen aanwezige/vertegenwoordigde aandelen & quorum
4. Samenstelling bureau: voorzitter, verslaggever, stemopnemers
5. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering dd. 27/11/2018
6. Statutenwijziging CASE o.l.v. notaris Tim Carnewal, kantoor Berquin notarissen
7. Aanvaarding voordracht nieuwe bestuurder: de heer Bert Quintelier
8. Toelichting bij de werking van CASE: heden - toekomst
9. Aanvaarding huishoudelijk reglement
10. Voorstelling en bespreking resultatenrekening boekjaar 2017-2018
11. Kwijting aan de bestuurders
12. Voorstel tot begrotingswijzing 2019
Gedaan te (gemeente) ……………………..……..………….. op (datum) …………………………………….
Handtekening (de handtekening laten voorafgaan door een handgeschreven "goed voor volmacht")

Naam en voornaam: …………………………………………………………………….

