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Schriftelijke vragen 
(enkel te gebruiken door aandeelhouders) 

 

Written Questions 
(to be used by shareholders only) 

De ondergetekende: The undersigned: 

 

(Naam en adres / Name and address) 

  

 

eigenaar van het volgende aantal aandelen in Ontex 

Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht met 

zetel te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), 

België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, 

afdeling Dendermonde) onder nummer 0550.880.915) (de 

“Vennootschap”): 

 

owner of the following number of shares in Ontex Group NV 

(public limited liability company organized under the laws of 

Belgium with registered office at Korte Keppestraat 21, 9320 

Erembodegem (Aalst), Belgium, registered with the Register 

of Legal Entities (Ghent, division Dendermonde) under 

number 0550.880.915) (the “Company”): 

  

   

 (Aantal aandelen / Number of shares)  

 

Bezorgt hierbij de volgende vragen aan de Vennootschap, in 

overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen en met artikel 6, §3 van 

het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende houdende diverse 

bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- 

en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de 

COVID-19 pandemie (het “Koninklijk Besluit”): 

 

Submits herewith the following questions to the Company, in 

accordance with Article 7:139 of the Belgian Code of 

Companies and Associations and Article 6, §3 of the Royal 

Decree nr. 4  regarding various provisions on co-ownership 

and company and association law within the framework of the 

fight against the COVID-19 pandemic (the “Royal Decree”): 

A. Vragen voor de raad van bestuur van de 

Vennootschap: 

A. Questions for the board of directors of the Company: 
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B. Vragen voor de commissaris van de Vennootschap: B. Questions for the statutory auditor of the Company: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (Datum / Date)  

 (Naam / Name)  

 (Handtekening / Signature)  

  

 

Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op donderdag 21 mei 

2020 toe te bij de Vennootschap.   Ze dienen te worden 

overgemaakt per e-mail (shm@ontexglobal.com) of met de 

post (Ontex Group NV, t.a.v. Benedicte Leroy, Korte 

Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België). 

 

Aandeelhouders die voornemens zijn gebruik te maken 

van bovenvermeld vraagrecht dienen tevens aan de 

toelatingsvoorwaarden te voldoen zoals beschreven in 

de oproeping tot de Gewone respectivevelijk 

Buitengewone Algemene Vergadering. 

 

Written questions must be received at the latest on 

Thursday 21 May 2020 bij the Company.  They should be 

submitted by e-mail (shm@ontexglobal.com) or by post 

(Ontex Group NV, attn. Benedicte Leroy, Korte Keppestraat 

21, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium). 

 

Shareholders intending to use the abovementioned right 

to ask questions must also comply with the admission 

conditions as described in the convening notice to the 

Annual respectively Extraordinary General 

Shareholders’ Meeting.  
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