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Naamloze Vennootschap 
De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België 

Ondernemingsnummer 0860.402.767 RPR Antwerpen 

 
 

AANWEZIGHEIDSFORMULIER1 
 

 
voor de Gewone Algemene Vergadering op donderdag 19 mei 2022 om 10u30 (Belgische tijd). 

 

 
Dit deelnemingsformulier is bestemd voor houders van aandelen die de vergadering persoonlijk wensen 
bij te wonen en die de toelatingsvoorwaarden daartoe hebben vervuld. Houders van gedematerialiseerde 
Europese Aandelen die verhandelbaar zijn op Euronext Brussels dienen een kopie van het bewijs van 
registratie op de registratiedatum, afgeleverd door de hiertoe aangeduide financiële instelling, aan dit 
formulier te hechten. Houders van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. 

Aandeelhoudersregister (via DTCC) dienen een kopie van het bewijs van registratie op de 
registratiedatum, afgeleverd door hun makelaar, financiële instelling of andere tussenpersoon aan dit 
formulier te hechten. 
 
Alle houders van U.S. Aandelen (ongeacht of zij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks zijn weergegeven 
in het U.S. Aandeelhoudersregister) die in persoon aan de vergadering wensen deel te nemen worden 
ten sterkste aangemoedigd contact op te nemen met de vennootschap teneinde hun toelating tot de 

vergadering te verzekeren. 
 
Het originele ondertekende en ingevulde formulier moet voor of ten laatste op vrijdag 13 mei 2022 
om 17u00 Belgische tijd bij de vennootschap toekomen op: 

 
Euronav NV 
Secretaris Generaal – Aandeelhoudersvergaderingen 
De Gerlachekaai 20 
2000 Antwerpen 
België 
 
Telefax: +32 3 247.44.09 
Ter attentie van: Secretaris Generaal – Aandeelhoudersvergaderingen 
E-mail adres: shareholders@euronav.com  

 
 

 
Ondergetekende2 _____________________________________________________ 

 

 
Wonende te3   _____________________________________________________ 

 

 

   _____________________________________________________ 
 

 
1 Termen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in dit aanwezigheidsformulier hebben dezelfde 

betekenis als in de toelatingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de oproepingsbrief. 
2 De naam en voornamen van de aandeelhouder. Indien het een rechtspersoon betreft, eveneens de naam en 

functie van de vertegenwoordiger(s). 
3 Adres of maatschappelijke zetel van de aandeelhouder. 
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Eigenaar van: 
 

□ ______________4 Europese Aandelen (op naam)  
 

  
□ ______________4 Europese Aandelen (gedematerialiseerd) 

 
 

□ ______________4 U.S. Aandelen (rechtstreeks weergegeven in het U.S. 

Aandeelhoudersregister (niet via DTCC)) 
 

  

□ ______________4 U.S. Aandelen (onrechtstreeks weergegeven in het U.S. 

Aandeelhoudersregister (via DTCC)) 
 
van de naamloze vennootschap Euronav op de Registratiedatum, 

 
 

geeft kennis van zijn/haar intentie om: 
 
 
(1) de hierboven vermelde gewone algemene vergadering van Euronav NV bij te wonen; en 
 
(2) zou de voormelde gewone algemene vergadering worden uitgesteld of geschorst, de algemene 
vergadering, waar van toepassing, die zou gehouden worden met dezelfde agenda, bij te wonen. 
 
 

 
Gedaan te ________________________ ,  op ____________________ 2022 
       
 
 
Handtekening 

 

 
4 Aantal aandelen aan te vullen. 


