
INVIBES ADVERTISING NV
Technologiepark 82
9052 Zwijnaarde
BTW BE 0836.533.938
RPR Gent (afdeling Gent)

Dear shareholder of Invibes Advertising NV,

Date: 24 September, 2021

Subject: official notification regarding the upcoming Extraordinary General Meeting on 25
October 2021 at 10h30

Annexed you will find an invitation in Dutch (as legally required) and in English and French,
regarding the convocation to the extraordinary general meeting that will be held on 25 October
2021 at 10h30 at the office of notary Ann De Paepe, 9000 Ghent, Charles de Kerchovelaan 14.

If the attendance quorum for the extraordinary general meeting is not reached, a second meeting
will be held on 26 November 2021 at 10h at the office of notary Ann De Paepe, 9000 Ghent,
Charles de Kerchovelaan 14, with the same agenda.

Yours sincerely,

_____________________
Kris Vlaemynck

Invibes Advertising NV, Reigerstraat 8, 9000 Gent, Belgium 
KBO - BCE Gent BE0836.533.938



INVIBES ADVERTISING NV
Reigerstraat 8
9000 Ghent
BTW BE 0836.533.938
RPR Ghent (afdeling Ghent)

CONVOCATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 25 OCTOBER 2021 AT 10H30

Dear Sir / Madam

Date: 24/09/2021

Subject: convocation to the extraordinary general meeting of Invibes Advertising NV

By this letter, the board of directors of Invibes Advertising NV invites you to attend the
extraordinary general meeting that will be held on 25 October 2021 at 10h30 at the office of
notary Ann De Paepe, 9000 Ghent, Charles de Kerchovelaan 14, with the following agenda.

If the attendance quorum for the extraordinary general meeting is not reached, a second meeting
will be held on 26 November 2021 at 10h00 at the office of notary Ann De Paepe, 9000 Ghent,
Charles de Kerchovelaan 14, with the same agenda.



1. AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

At the extraordinary general meeting of Invibes Advertising NV, the following agenda items will be
discussed and decides upon:

A. Preliminary notification

B. Decisions relating to the issue of warrants relating to the warrant plan 2021

1. Acknowledgement, perusal and approval of the special report of the Board of Directors
prepared in accordance with articles 7:180, 7:191 and 7:193 of the Belgian Companies’
and Associations Code, describing and justifying the proposed issue of warrants including
the proposed terms of the issue and exercise of warrants, and cancelling the preferential
subscription right of the existing shareholders in favour of the person referred to in
agenda item B.3;

2. Acknowledgement, perusal and approval of the report of the commissioner prepared in
accordance with articles 7:180, 7:191 and 7:193 of the Belgian Companies’ and
Associations Code, in which the proposed issue of warrants is justified, and with the
cancellation of the preferential subscription right of the existing shareholders in
connection with the issue of the warrants in favour of the person referred to in agenda
item B.3;

3. Approval of the cancellation of the preferential subscription right of the existing
shareholders in application of articles 7:191 and 7:193 of the Companies’ and
Associations Code, in favour of the limited liability company VP Ventures, with registered
office at 9000 Ghent, Reigerstraat 8, with enterprise number 0477.693.920, Register for
Legal Entities Ghent, department Ghent;

4. Approval of the issue of three (3) warrants as described in the warrant plan 2021, under
the terms and conditions in the special report of the board of directors mentioned under
agenda item B.1, with cancellation of the preferential subscription right of the existing
shareholders in favour of NV VP Ventures, aforementioned, and in application of articles
7:191 and 7:193 of the Companies and Associations Code

5. Approval to increase the share capital, subject to and to the extent of the partial or full
exercise of warrants under the warrant plan 2021, in the amount of the exercise price of
the exercised warrants, being the exercised warrants multiplied by the exercise price
determined in the issue and exercise conditions as explained in the special report of the
board of directors foreseen in agenda item B.1 and whereby the new shares will carry the
same rights as all outstanding shares held by NV VP Ventures; amendment of the text of
article 5 of the articles of association;

6. Approval of the granting of a power of attorney to each director of the company,
individually, and with the possibility of substitution, to implement the decisions taken in
accordance with the preceding agenda items and more specifically (i) the
acknowledgement by authentic deed, in one or more times, of the exercise of the
warrants, the payment of the subscription price of the exercised warrants, the
acknowledgment of execution of the capital increase, the adoption of the capital increase
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resulting therefrom, the issue of the number of new common shares representing the
capital increase, and to take all other actions that are necessary or useful in relation
thereto; (ii) the modification of article 5 of the AoA (in which the amount of the registered
capital and the amount of the issued shared shall be adjusted accordingly); (iii)
coordination of the AoA; (iv) the practical arrangements of the modalities of execution; (v)
coordination of the AoA, (iv) the practical arrangements of the modalities of execution; (v)
take all necessary actions relating to all competent market authorities and to other
supervising authorities relating to the issue of the warrants and the adoption of the capital
increase, including the issue and access to the listing of the new shares on the Euronext
Growth; (vi) the inscription in the shareholders register of the names of the persons who
have subscribed to the newly emitted shares in the capital increase; and (vii) taking all
other necessary or pertinent actions, the signing of all acts and minutes associated and
all other administrative formalities relating to the exercise of the warrants and the capital
increase;

C. Decisions relating to the issue of warrants relating to common stock option plans

7. Acknowledgement, perusal and approval of the special report of the Board of Directors
prepared in accordance with articles 7:180, 7:191 and 7:193 of the Belgian Companies’
and Associations Code, justifying the proposed issue of warrants, including the proposed
terms of the issue of warrants, and cancelling the preferential subscription right of the
existing shareholders in favour of the person referred to in agenda item C.9;

8. Acknowledgement, perusal and approval of the report of the statutory auditor prepared in
accordance with articles 7:180, 7:191 and 7:193 of the Belgian Companies’ and
Associations Code, in which the proposed issue of warrants is justified, and with the
cancellation of the preferential subscription right of the existing shareholders in
connection with the issue of the warrants in favour of the person referred to in agenda
item C.9;

9. Approval of the cancellation of the preferential subscription right of the existing
shareholders in application of articles 7:191 and 7:193 of the Companies’ and
Associations Code in favour of the subsidiary Invibes Finance SA, registered at 2157
Luxembourg, 7, Rue Mil Neuf Cents and with enterprise number (RCS) B42153;

10. Approval of the issue of 136.100 warrants within the framework of the stock option plan,
with cancellation of the preferential subscription right of the existing shareholders in
application of articles 7:191 and 7:193 of the Companies’ Code in favour of the subsidiary,
aforementioned, under the terms and conditions in the special report of the Board of
Directors mentioned in agenda item C.7;

11. Approval to increase the share capital of Invibes Advertising NV, subject to and to the
extent of the partial or full exercise of warrants within the framework of the stock option
plan, in the amount of the exercise price of the exercised warrants, being the number of
newly issued shares multiplied by the exercise price stipulated in the issue and exercise
conditions of the warrants as set out in the special report of the Board of Directors
referred to in agenda item 7; this against the issue of new shares with the same rights as
the existing shares; including the adjustment of the text of Article 5 of the Articles of
Association (“AoA);
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12. Approval of the granting of a power of attorney to (i) each director of the company, acting
individually, and (ii) the managing director (“gedelegeerd bestuurder”), the private
company with limited liability “NEMO SERCIVES BVBA”, permanently represented by Mr
Kris Vlaemynck, individually, and with the possibility of substitution, to implement the
decisions taken in accordance with the preceding agenda items and more specifically (i)
the acknowledgement by authentic deed, in one or more times, of the exercise of the
warrants, the payment of the subscription price of the exercised warrants, the
acknowledgment of execution of the capital increase, the adoption of the capital increase
resulting therefrom, the issue of the number of new common shares representing the
capital increase, and to take all other actions that are necessary or useful in relation
thereto; (ii) the modification of article 5 of the AoA (in which the amount of the registered
capital and the amount of the issued shared shall be adjusted accordingly); (iii)
coordination of the AoA; (iv) the practical arrangements of the modalities of execution; (v)
coordination of the AoA, (iv) the practical arrangements of the modalities of execution; (v)
take all necessary actions relating to all competent market authorities and to other
supervising authorities relating to the issue of the warrants and the adoption of the capital
increase, including the issue and access to the listing of the new shares on the Euronext
Growth; (vi) the inscription in the shareholders register of the names of the persons who
have subscribed to the newly emitted shares in the capital increase; and (vii) taking all
other necessary or pertinent actions, the signing of all acts and minutes associated and
all other administrative formalities relating to the exercise of the warrants and the capital
increase;

D. Authorised capital

13. Perusal, deliberation and decision to approve the special report of the Board of Directors
prepared in accordance with article 7:199 of the Companies’ and Associations Code with
regard to the granting of the authority regarding the 'authorised capital'.

14. Approval to modify article Article 22a1 of the AoA of the Company in the wordings as set
out in the above mentioned special report;

E. General decisions

15. Revocation of the mandate of the commissioner Martine Buysse, Eedstraat 80, 9052
Zwijnaarde (Ghent), Belgium

16. Appointment of a commissioner

17. Determining the duration of the assignment and the remuneration

18. Approval to grant to (i) each director of INVIBES ADVERTISING NV, acting individually;
(ii) to the managing director (“gedelegeerd bestuurder”) NEMO SERVICES BVBA
individually (permanently represented by Mr. Kris Vlaemynck); and to (iii) Jan
Temmerman, having office at 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, including their appointees;
all with the possibility of subrogation, a power of attorney to fulfil all necessary
administrative formalities and to sign all acts and minutes necessary to implement the
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decisions taken in accordance with the previous items on the agenda, including amongst
others: all administrative formalities regarding the Belgian Official State Gazette, the
Crossroad Bank of Enterprises, the Enterprise Counter, the registry of the court and the
Value-added tax, etc.;

19. Approval of the granting of a power of attorney to the notary to draw up, sign and file the
coordinated text of the AoA at the “Ondernemingsrechtbank” of Ghent.

2. PARTICIPATION AND VOTING AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The shareholders may participate in the extraordinary general meeting and exercise their rights
therein by their physical participation in person.

The shareholders may also be represented by a proxy using the proxy form prepared by the
company.

The proxy form can be obtained via the following link
https://www.invibes.com/documents/POA2021.pdf or on simple request by e-mail
(kris.vlaemynck@invibes.com).

In accordance with article 7:137 of the Belgian Companies Code, shareholders may opt to
participate and vote at the extraordinary general meeting digitally by means of an electronic
communication tool made available by the company (e.g. Skype, Zoom, Teams, ...). If you wish to
participate to the extraordinary general meeting via this last option, please send an e-mail to the
following e-mail address: kris.vlaemynck@invibes.com, after which the concrete instructions will
be sent to you by e-mail.

The electronic means of communication provided by the company shall enable shareholders to (i)
directly, simultaneously and continuously follow the proceedings of the extraordinary general
meeting, (ii) exercise their voting rights on all items to be voted upon at the extraordinary general
meetings and (iii) participate in the deliberations and exercise their right to ask questions.

The shareholders who participate in the extraordinary general meeting by this means shall be
deemed to be present at the place where the extraordinary general meeting is held for the
purpose of fulfilling the quorum and majority requirements.

3. DOCUMENTS

A copy of the following documents is attached to this convocation and sent to each of the
shareholders:

- Special report of the board of directors relating to the issue of warrants with regard to the
warrant plan 2021

- Special report of the board of directors relating to the issue of warrants with regard to the
common stock option plans

- Special report of the board of directors relating to the granting of the authority regarding the
'authorised capital'

- Commissioner’s report relating to the issue of warrants with regard to the warrant plan 2021
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- Commissioner’s report relating to the issue of warrants with regard to the common stock
option plans

- Power of Attorney

Ghent, 24/09/2021

__________________________
For the board of directors,

The BV Nemo Services, managing director,
Represented by Kris Vlaemynck, permanent representative
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INVIBES ADVERTISING NV
Reigerstraat 8
9000 Gent
BTW BE 0836.533.938
RPR Gent (afdeling Gent)

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OP 25 OKTOBER 2021 OM
10U30

Dames en Heren,

Datum: 24/09/2021

Betreft: Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van Invibes Advertising NV

De raad van bestuur van Invibes Advertising NV nodigt u per huidig schrijven uit tot het bijwonen
van de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op 25 Oktober 2021 om
10u30 op het kantoor van notaris Ann De Paepe, 9000 Ghent, Charles de Kerchovelaan 14, met
de onderstaande agenda.

Indien het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering niet bereikt zou
worden, zal er een tweede vergadering georganiseerd worden op 26 November 2021 om 10u00
op het kantoor van notaris Ann De Paepe, 9000 Ghent, Charles de Kerchovelaan 14, met
dezelfde agenda.



1. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op de buitengewone algemene vergadering van INVIBES ADVERTISING NV zal over de
volgende agendapunten worden beraadslaagd en besloten:

A. Voorafgaande mededeling

B. Besluiten in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten in het kader van het
inschrijvingsrechtenplan 2021

1. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde uitgifte van
inschrijvingsrechten beschreven en gemotiveerd wordt, samen met de voorgestelde
voorwaarden van de uitgifte en uitoefening van inschrijvingsrechten, en met opheffing van
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de personen
vermeld in agendapunt B.3;

2. Kennisname en goedkeuring van het verslag van de commissaris opgesteld
overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde uitgifte van
inschrijvingsrechten gemotiveerd wordt, en met opheffing van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten ten
gunste van de personen vermeld in agendapunt B.3;

3. Goedkeuring van de opheffing van het voorkeursrecht van de bestaande aandeelhouders
in toepassing van de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, ten gunste van de naamloze vennootschap VP Ventures, met zetel te 9000
Gent, Reigerstraat 8 met ondernemingsnummer 0477.693.920, RPR Gent, afdeling Gent;

4. Goedkeuring tot uitgifte van drie (3) inschrijvingsrechten zoals omschreven in het
inschrijvingsrechtenplan 2021, onder de modaliteiten en voorwaarden in het bijzonder
verslag van de raad van bestuur vermeld onder agendapunt B.1, met opheffing van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de NV VP Ventures,
voornoemd, en in toepassing van de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen

5. Goedkeuring tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud en in de
mate van gedeeltelijke of volledige uitoefening van de inschrijvingsrechten in het kader
van het inschrijvingsrechtenplan 2021, ten belope van de uitoefenprijs van de
uitgeoefende inschrijvingsrechten, zijnde de uitgeoefende inschrijvingsrechten
vermenigvuldigd met de uitoefenprijs bepaald in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals
toegelicht in het bijzonder verslag van de raad van bestuur voorzien in agendapunt B.1 en
waarbij de nieuwe aandelen dezelfde rechten zullen dragen als alle uitstaande aandelen
aangehouden door NV VP Ventures; aanpassing van de tekst van artikel 5 van de
statuten;

6. Goedkeuring tot het verlenen van een volmacht aan iedere bestuurder van de
vennootschap, individueel, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot de uitvoering
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van de besluiten genomen in overeenstemming met de vorige agenda punten en meer
specifiek om onder meer: (i) bij authentieke akte te laten vaststellen, in een of meerdere
keren: de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de betaling van de uitgifteprijs van de
uitgeoefende inschrijvingsrechten, de vaststelling en de totstandkoming van de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhogingen, de uitgifte van het aantal nieuwe aandelen
overeenkomstig de kapitaalsverhoging en alle andere noodzakelijk of nuttige handelingen
daartoe te nemen; (ii) aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten (waarin het
maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen overeenkomstig zal worden verhoogd);
(iii) coördinatie van de nieuwe statuten; (iv) de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten; (v) bij elke reglementaire- en marktautoriteit de nodige stappen te
ondernemen die verband houden met de uitgifte van inschrijvingsrechten en de
daaropvolgende kapitaalverhoging, alsook met de uitgifte en de toelating tot de notering
op Euronext Growth van de nieuwe aandelen van de Vennootschap; (vi) de aantekening
in het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de
personen die de inschrijvingsrechten hebben uitgeoefend; en (vii) het stellen van alle
andere noodzakelijke of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle akten en notulen
verband houdende met de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de
kapitaalsverhoging;

C. Besluiten in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten in het kader van
aandelenoptieplannen

7. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde uitgifte van
inschrijvingsrechten gemotiveerd wordt, met inbegrip van de voorgestelde voorwaarden
van de uitgifte van inschrijvingsrechten, en met opheffing van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders ten gunste van de personen vermeld in agendapunt C.9;

8. Kennisname en goedkeuring van het verslag van de commissaris opgesteld
overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde uitgifte van
inschrijvingsrechten gemotiveerd wordt, en met opheffing van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van de inschrijvingsrechten ten
gunste van de personen vermeld in agendapunt C.9;

9. Goedkeuring van de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders
overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen ten gunste van de dochtervennootschap, Invibes Finance SA, met zetel te
2157 Luxembourg, 7, Rue Mil Neuf Cents en met ondernemingsnummer (RCS) B42153;

10. Goedkeuring voor de uitgifte van 136.100 inschrijvingsrechten in het kader van
verschillende aandeeloptieplannen, met opheffing van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders in toepassing van de artikelen 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten gunste van de
dochtervennootschap, voornoemd, onder de modaliteiten en voorwaarden in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld onder agendapunt C.7;
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11. Goedkeuring tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van Invibes advertising NV,
onder voorbehoud en in de mate van gedeeltelijke of volledige uitoefening van de
inschrijvingsrechten in het kader van diverse aandelenoptieplannen, ten belope van de
uitoefenprijs van de uitgeoefende inschrijvingsrechten, zijnde het aantal nieuw uitgegeven
aandelen vermenigvuldigd met de uitoefenprijs bepaald in de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten zoals toegelicht in het bijzonder verslag
van de raad van bestuur voorzien in agendapunt 7; dit tegen uitgifte van nieuwe aandelen
met de zelfde rechten als de bestaande aandelen; met inbegrip van de aanpassing van
de tekst van artikel 5 van de statuten;

12. Goedkeuring om een volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de
vennootschap, individueel, alsook aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NEMO SERVICES BVBA”, vast
vertegenwoordigd door de heer Kris Vlaemynck, individueel, en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, tot de uitvoering van de besluiten genomen in overeenstemming met
de vorige agendapunten en meer specifiek om onder meer: (i) bij authentieke akte te
laten vaststellen, in een of meerdere keren: de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de
betaling van de uitgifteprijs van de uitgeoefende inschrijvingsrechten, de vaststelling en
de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen, de uitgifte van het
aantal nieuwe aandelen overeenkomstig de kapitaalsverhoging en alle andere
noodzakelijke of nuttige handelingen daartoe te nemen; (ii) aanpassing van de tekst van
artikel 5 van de statuten (waarin het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen
overeenkomstig zal worden verhoogd); (iii) coördinatie van de nieuwe statuten; (iv) de
praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten; (v) bij elke reglementaire- en
marktautoriteit de nodige stappen te ondernemen die verband houden met de uitgifte van
aandelen en inschrijvingsrechten en de daaropvolgende kapitaalverhoging, alsook met de
uitgifte en de toelating tot notering op Euronext Growth van de nieuwe aandelen van de
Vennootschap; (vi) de aantekening in het aandeelhoudersregister van de nieuw
uitgegeven aandelen ten name van de persoon die hebben ingeschreven op de nieuw
uitgegeven aandelen bij de kapitaalverhoging; en (vii) het stellen van alle andere
noodzakelijke of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle akten en notulen
verband houdend met de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de
kapitaalsverhoging;

D. Toegestane kapitaal

13. Kennisname, bespreking en besluit tot goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de toekenning van de bevoegdheid
inzake het ‘toegestane kapitaal’;

14. Besluit tot aanpassing van artikel 22bis1 aan de genomen beslissing, met de inhoud
zoals omschreven in het bijzonder verslag;

E. Algemene beslissingen

15. Opzeg mandaat commissaris mevrouw Martine Buysse, Eedstraat 80, 9052, Zwijnaarde
(Gent), België

4



16. Benoeming van een commissaris

17. Vaststelling van de duur van de opdracht en de vergoeding

18. Goedkeuring om aan (i) elke bestuurder van INVIBES ADVERTISING NV, individueel; (ii)
aan de gedelegeerd bestuurder van NEMO SERVICES BVBA individueel (vast
vertegenwoordigd door dhr. Kris Vlaemynck); en aan (iii) Jan Temmerman,
kantoorhoudende te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, met inbegrip van hun aangestelden;
allen met mogelijkheid tot subrogatie, een volmacht om alle nodige administratieve
formaliteiten te vervullen en alle akten en notulen te ondertekenen die nodig zijn om
uitvoering te geven aan de besluiten genomen overeenkomstig de voorgaande
agendapunten, met inbegrip van onder meer: alle administratieve formaliteiten inzake het
Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
griffie van de rechtbank en de Belasting op de Toegevoegde Waarde, enz.

19. Goedkeuring tot het verlenen van een volmacht aan de notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst van de statuten.

2. DEELNAME AAN EN STEMMING TIJDENS ALGEMENE VERGADERINGEN

De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering en er hun
rechten op uitoefenen door hun fysieke deelname in persoon.

De aandeelhouders kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde,
middels het door de vennootschap opgestelde volmacht formulier.

Het volmacht formulier kan verkregen worden via volgende link
https://www.invibes.com/documents/POA2021.pdf of op eenvoudig verzoek per e-mail
(kris.vlaemynck@invibes.com).

Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen
aandeelhouders ervoor kiezen om digitaal deel te nemen aan en te stemmen op de
buitengewone algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel (bijvoorbeeld Skype, Zoom, Teams, …). Indien u via
deze laatste optie wenst deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, wordt u
verzocht om een e-mail te sturen aan volgend e-mailadres: kris.vlaemynck@invibes.com, waarna
u de concrete instructies per e-mail toegestuurd zullen worden.

Het door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel stelt
aandeelhouders in staat om (i) de besprekingen tijdens de buitengewone algemene vergadering
rechtstreeks, gelijktijdig en onafgebroken te volgen, (ii) hun stemrecht uit te oefenen over alle
punten waarover tijdens de buitengewone algemene vergaderingen wordt gestemd en (iii) deel te
nemen aan de beraadslagingen en gebruik te maken van hun recht om vragen te stellen.

De aandeelhouders die langs deze weg aan de buitengewone algemene vergadering deelnemen,
worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden
voor de naleving van de quorum- en meerderheidsvoorwaarden.
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3. DOCUMENTEN

Een kopie van de volgende documenten wordt bij deze oproeping in bijlage gevoegd en aan elk
van de aandeelhouders van de vennootschap toegezonden:

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten in het kader van het inschrijvingsrechtenplan 2021

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten in het kader van aandelenoptieplannen

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de hernieuwing van de bevoegdheid
van de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal

- Bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten
in het kader van het inschrijvingsrechtenplan 2021

- Bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten
in het kader van aandelenoptieplannen.

- Volmacht

Gent, 24/09/2021

__________________________
Voor de raad van bestuur,

BV Nemo Services, gedelegeerd bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door Kris Vlaemynck

6








































































































































































































































































