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AANWEZIGHEIDSFORMULIER 
ATTENDANCE FORM  

 

voor de Buitengewone Algemene Vergadering op donderdag 10 mei 2012 om 
10u.30 en de Gewone Algemene Vergadering op dezelfde datum om 11u. 
for the Extraordinary General Meeting on Thursday 10 May 2012 at 10.30 a.m. and 

the Ordinary General Meeting at the same date at 11 a.m. 

 

Dit deelnemingsformulier is bestemd voor houders van aandelen die de 
vergaderingen persoonlijk wensen bij te wonen en die de toelatingsvoorwaarden 

daartoe hebben vervuld. Houders van gedematerialiseerde aandelen of 
toonderaandelen dienen het bewijs van registratie op de registratiedatum, 
afgeleverd door de hiertoe aangeduide financiële instelling, aan dit formulier te 

hechten. Het ondertekende en ingevulde formulier moet voor of ten laatste op 
vrijdag 4 mei 2012 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: shareholdersmeeting2012@euronav.com  
 
This attendance form should be used by shareholders who want to attend the meetings in person 

and who have fulfilled the admission requirements. Holders of dematerialised or bearer shares also 
need to append to this form the certificate proving the registration of their shares on the 
registration date and delivered by the financial institution appointed to this end. The signed and 
completed form must reach the company at the latest on or before Friday, 4th of May, 2012 at: 

 
Euronav NV 
Company Secretary – General Meetings 
De Gerlachekaai 20 

2000 Antwerp 
Belgium 
 
Telefax:  +32 3 247.44.09 
Attention: Company Secretary – General Meetings 
E-mail address: shareholdersmeeting2012@euronav.com   

mailto:shareholdersmeeting2012@euronav.com
mailto:shareholdersmeeting2012@euronav.com


Ondergetekende1 
The undersigned2 

 

Wonende te3 
Residing at4 

 

 

Eigenaar van5 ________________ aandelen    op  naam 
Owner of6 registered 

   gedematerisaliseerd 
dematerialized 

 aan toonder  
 bearer shares 

 
van de naamloze vennootschap Euronav op de registratiedatum. 
at the registration date of the limited liability company Euronav NV. 

 
geeft kennis van zijn/haar intentie om: 
Hereby notifies his/her/its intention to attend: 
 

(1) de hierboven vermelde  
(1) the aforementioned  

 Buitengewone Algemene Vergadering en/of 
Extraordinary General Meeting and/or 

 Gewone Algemene Vergadering  
Annual General Meeting 

van Euronav NV bij te wonen; en 
of Euronav NV; and 
 

(2) zouden de voormelde gewone algemene vergadering en/of buitengewone 

algemene vergadering worden uitgesteld of geschorst, de algemene vergadering, 
waar van toepassing, die zou gehouden worden met dezelfde agenda, bij te 

wonen. 
(2) in the event that the aforementioned annual general meeting and/or the 

extraordinary general meeting are postponed or suspended, the general meeting, as 

relevant, that would be held with the same agenda; 

 
Gedaan te _____________________,  op ____________________ 2012 
Done at     on  

 

Handtekening 
Signature 

 

                                                           
1
 De naam en voornamen van de aandeelhouder. Indien het een rechtspersoon betreft, eveneens de naam en 

functie van de vertegenwoordiger(s). 
2
 Name and first names of the shareholder. In case the shareholder is a legal entity, also the name(s) and function(s) of the 

representative(s). 
3
 Adres of maatschappelijke zetel van de aandeelhouder. 

4
 Address or registered office of the shareholder. 

5
 Het aantal en de aard van de aandelen in zijn bezit. Houders van gedematerialiseerde aandelen of 

tonderaandelen hechten het bewijs van registratie van hun aandelen op de registratiedatum hieraan. 
6
 Number and, if necessary, the nature of the owned shares. Holders of dematerialised or bearer shares append the certificate 

proving the registration of these shares at the registration date. 


