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Deelnemingsformulier voor houders van effecten 

 

SEQUANA MEDICAL 

Naamloze vennootschap 

Maatschappelijke zetel: "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, België 

BTW BE 0707.821.866 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 

 

 

DEELNEMINGSFORMULIER VOOR HOUDERS VAN EFFECTEN 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
te houden op donderdag 25 april 2019 om 9:00 uur 

 

 

 

Dit deelnemingsformulier is bestemd voor effectenhouders die de buitengewone algemene 

aandeelhoudersvergadering persoonlijk wensen bij te wonen. 

Het ondertekende en ingevulde formulier moet de Vennootschap bereiken ten laatste op de 

zesde kalenderdag voorafgaand aan de buitengewone algemene 

aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op vrijdag 19 april 2019. 

Formulieren die worden opgestuurd naar de Vennootschap moeten worden opgestuurd per 

post naar: 

Sequana Medical NV 

ter attentie van Lies Vanneste 

Director Investor Relations  

"AA Tower", Technologiepark 122 

9052 Gent 

België 

of per e-mail aan: 

IR@sequanamedical.com 

Houders van gedematerialiseerde effecten dienen aan dit formulier een attest te hechten, 

opgesteld door de relevante vereffeningsinstelling voor de betrokken effecten, of door een 

erkend rekeninghouder, dat het aantal effecten bevestigt dat op hun naam was ingeschreven 

op de registratiedatum (met name donderdag 11 april 2019, om middernacht (24.00 uur, 

Belgische tijd)), waarmee zij wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene 

aandeelhoudersvergadering. Houders van gedematerialiseerde effecten moeten er echter 

rekening mee houden dat de erkende rekeninghouders of de relevante 

vereffeningsinstellingen voor de betrokken effecten gesloten kunnen zijn op vrijdag 19 april 

2019. 
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Deelnemingsformulier voor houders van effecten 

 

De ondergetekende, 

Voornaam: ………………………………………………………………… 

Achternaam: ………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………… 

of  

Benaming: ………………………………………………………………… 

Juridische vorm: ………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………… 

Vertegenwoordigd door (voor- 

en achternaam en 

hoedanigheid): 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

eigenaar van het (de) volgende aantal(len) effecten uitgegeven door de naamloze vennootschap 

Sequana Medical, met haar maatschappelijke zetel te "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 

Gent, België: 

Aantal aandelen 
……………………. 

Aantal ESOP Opties 
……………………. 

Aantal Bootstrap Warrants 
……………………. 

Aantal Executive Share Options  
……………………. 

Aantal 2018 Aandelenopties 
……………………. 

 

Geeft hierbij kennis van zijn/haar intentie om de buitengewone algemene 

aandeelhoudersvergadering van Sequana Medical NV bij te wonen die zal plaatsvinden voor 

notaris op donderdag 25 april 2019 om 9:00 uur te "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 

Gent, België, of op een andere plaats die aldaar of anderszins zal worden bekendgemaakt. 

 

Gedaan te ……………………………………., op …………………………………………...2019 

 

Handtekening…………………………… 


