Hoe kan ik mij registreren voor de Vergadering?
U kunt de taal wijzigen via het icoontje rechtsboven.

Klik op "Registreer en stem".

Inloggen kan met een social media account of door een account aan te maken.

Als u al eerder een registratie voor een vergadering heeft ingevoerd krijgt u een tussenscherm
te zien met alle registraties. Zo niet, dan krijgt u onderstaand scherm te zien en vult u de
gevraagde informatie in. Indien u een aandeelhouder op naam bent, gelieve uw
aandeelhoudersnummer in te vullen in het vakje "Aandelenrekeningnummer".

Zodra u op “Opslaan” klikt, geeft u aan hoe u aan de Vergadering wilt deelnemen.

Klik op de optie "Verzoek om aanwezig te zijn" of "Nomineer een gevolmachtigde" in het
menu "Hoe zou je willen deelnemen".
Als u een volmacht wilt geven, gelieve dan de stappen die worden uitgelegd in onderstaande
afdeling "Hoe geef ik een volmacht" te volgen.
Indien u wenst deel te nemen, selecteer dan "Verzoek om aanwezig te zijn" en klik op
"Opslaan".

Hoe kan u een volmacht geven?
Mocht u na het inloggen, uw volmacht willen geven, moet u klikken op de optie "Nomineer een
gevolmachtigde" in het menu "Hoe zou je willen deelnemen".

U komt automatisch op het volgende scherm waar u de optie "Secretary General" moet kiezen.
De Secretary General is de heer Alex Dessalle.
.

Vul op de volgende bladzijde alle gegevens in, klik dan op "Opslaan" en dit bericht verschijnt
in de rechterbovenhoek.

Klik dan op "Terug".

Om uw steminstructies in te voeren, klikt u op "Instructies" en u wordt automatisch
naar de volgende pagina geleid.

Hier moet u uw steminstructies voor elke resolutie specificeren. Gelieve er nota van te
nemen dat indien u uw stem op "discretionary" laat staan, dit als een "onthouding" zal
worden beschouwd. Klik op "Opslaan" en in de rechterbovenhoek ontvangt u nog een
bevestigingsbericht. Wanneer u alle stappen hebt doorlopen, klikt u op "Logout" in de
rechterbovenhoek en uw volmacht en steminstructies zijn succesvol verzonden.

