STEMFORMULIER
–––

Quest for Growth NV, Privak, Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging (AICB) met vast kapitaal naar Belgisch recht.

STEMFORMULIER VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERDADERING VAN 31 MAART 2022
Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende stemformulier moet door Quest for Growth
(“de Vennootschap”) ten laatste op woensdag 30 maart 2022 ontvangen worden. Het kan ofwel:
1.

Per gewone postbrief gezonden worden naar Quest for Growth, Lei 19 bus 3, 3000 Leuven, ter attentie
van Marc Pauwels
2. Per e-mail overgemaakt worden aan mpauwels@questforgrowth.com

Ondergetekende,
Rechtspersoon
Maatschappelijke benaming
en rechtsvorm:
Zetel:
Ondernemingsnummer:
Geldig vertegenwoordigd
door (naam en functie):
OF
Natuurlijke persoon
Naam en voornaam:
Woonplaats:
Verklaart op de registratiedatum houder te zijn van:
Gedematerialiseerde aandelen
Aandelen op naam
van de vennootschap Quest for Growth, met zetel te Leuven, Lei 19 bus 3 en met ondernemingsnummer
BE0463.541.422

STEMFORMULIER
–––

Quest for Growth NV, Privak, Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging (AICB) met vast kapitaal naar Belgisch recht.

De aandeelhouder oefent zijn recht uit op te stemmen op de agendapunten van de jaarlijkse algemene
vergadering van de Vennootschap op 31 maart 2022 om 11 u op de zetel op volgende wijze:
Instructies voor uitoefening van het
stemrecht:
Agendapunt:
1.

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2021.

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2021.

Voor

Tegen

Onthouding

Geen stemming
Geen stemming

3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot
het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en
bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris
5. Benoeming van mevr. de Vet – Veithen als bestuurder
op voorstel houders van de gewone aandelen (*)
6. Herbenoeming van de BV PwC Bedrijfsrevisoren als
commissaris van de Vennootschap
7. Goedkeuring van het remuneratieverslag
8. Goedkeuring van de volmacht formaliteiten
(*) onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
I.

De stemformulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig (voor dat
agendapunt). Indien tijdens de vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd, dan wordt de via dit
stemformulier uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

II.

Dit stemformulier geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. In voorkomend geval
dient de ondergetekende wel de formaliteiten te vervullen om tot die vergadering te worden toegelaten.

III.

Een aandeelhouder die via dit stemformulier heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de
vergadering meer kiezen voor het aantal op die manier uitgebrachte stemmen.

Gedaan te ....................................................... (plaats), op .................................................. (datum),
_____________________________________
Naam 1. : ............................................................
Functie : ...........................................................
Handtekening

1

Indien de ondertekening gebeurt in naam en voor rekening van een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie
van de ondertekenaar(s) te vermelden en de Vennootschap documenten te bezorgen waaruit zijn of haar of hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.
Bij gebreke hiervan, verklaart (verklaren) de ondertekenaar(s) aan de Vennootschap volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben om dit
formulier in naam en voor rekening van de ondergetekende te ondertekenen.

