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Gewone Algemene Vergadering 2022 

Kennisgeving van deelname  

 

TITAN CEMENT INTERNATIONAL NV 

Wetstraat 23, 7e verdieping, bus 4, 1040 Brussel  

RPR Brussel 0699.936.657 

 

Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Titan Cement International SA die zal 

worden gehouden op donderdag 12 mei 2022 om 10.00 uur (CET) in het hotel Hilton Nicosia in Cyprus, 1 

Achaion straat, Engomi, 2413 Nicosia. 

 

KENNISGEVING VAN DEELNAME 

Om geldig te zijn moet deze kennisgeving van deelname door de Vennootschap zijn ontvangen op uiterlijk vrijdag 6 mei 

2022. De ondertekende kennisgeving dient te worden verzonden op het e-mailadres general-meeting@titancement.com 

binnen de voormelde termijn. 

Aandeelhouders die aandelen bezitten via Euroclear kunnen de Vennootschap ook in kennis stellen via het platform van 

ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) binnen dezelfde voornoemde termijn, nl. uiterlijk op vrijdag 6 mei 2022. 

 

De ondergetekende (naam en voornaam / naam van de rechtspersoon) (de Aandeelhouder) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Woonplaats/ Maatschappelijke zetel 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

E-mailadres 

(Rechtspersonen dienen het e-mailadres te vermelden van de natuurlijke persoon/personen die namens hun 

tekent/tekenen.) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Eigenaar van_____________________ gedematerialiseerde aandelen/ aandelen op naam (schrappen wat niet 

past) van Titan Cement International SA bevestigt hierbij zijn / haar wens om deel te nemen aan de Jaarlijkse 

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden georganiseerd op 

donderdag 12 mei 2022 om 10 uur (CET) in het hotel Hilton Nicosia in Cyprus, 1 Achaion straat, Engomi, 2413 

Nicosia met alle voormelde aandelen, die op mijn naam stonden op de Registratiedatum, nl. donderdag 28 

april 2022 om 12 uur middernacht (CET). 

mailto:general-meeting@titancement.com
http://www.abnamro.com/evoting
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GEGEVENSBESCHERMING 

De Vennootschap neemt de privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens die zij in het kader van de 

Vergaderingen van aandeelhouders ontvangt, zeer ernstig. Aandeelhouders kunnen de Privacykennisgeving 

voor Aandeelhouders raadplegen voor informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens en de 

rechten waarop zij aanspraak kunnen maken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(Verordening (EU) 2016/679) ("AVG") Deze Privacykennisgeving is beschikbaar op de website van de 

Vennootschap (link: https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_FR.pdf). 

 

Plaats: ______________________ 

Datum: __________________ 2022 

Handtekening(en):  

Rechtspersonen dienen de (voor)naam/-namen en de hoedanigheid te vermelden van de natuurlijke persoon/personen die 

namens hun ondertekent/ondertekenen. Als de Aandeelhouder geen natuurlijke persoon is die deze kennisgeving van 

deelname zelf ondertekent, verklaart/verklaren en garandeert/garanderen de ondertekenaar(s) hierbij aan de 

Vennootschap dat zij over de volledige bevoegdheid beschikken om deze kennisgeving van deelname namens de 

Aandeelhouder te ondertekenen. 

 

 

_________________________ 

 

 

https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_FR.pdf

