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Persbericht  

Embargo tot 17/04/2020 – 08u30 

Bijeenroeping algemene vergadering op 19 mei 2020 – Specifieke 

modaliteiten in het kader van Covid-19 

De aandeelhouders van Montea Comm. VA worden in kennis gesteld dat de jaarlijkse algemene vergadering 
van Montea Comm. VA zal plaatsvinden op dinsdag 19 mei 2020 om 10u. 
 
Alle documenten alsmede de praktische modaliteiten betreffende de jaarlijkse algemene vergadering zijn 
online beschikbaar op www.montea.com. 
 
Omwille van het Coronavirus Covid-19 lijkt het de vennootschap aangewezen om te vermijden dat 
aandeelhouders fysiek deelnemen aan deze Algemene Vergadering.  
 
Derhalve zal de vennootschap gebruik maken van de mogelijkheid geboden door artikel 6 van het Koninklijk 
Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het 
vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie en geen fysieke 
toegang te bieden tot de vergadering. De organisatie van de algemene vergadering zal daarom als volgt 
plaatsvinden: 
  
- De aandeelhouders zullen hun rechten enkel kunnen uitoefenen door:  

 
(i) Hetzij vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen via het formulier dat daartoe 

beschikbaar is op www.montea.com. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend de 
Vennootschap bereiken tegen ten laatste 15 mei 2020. Dit kan met alle mogelijke middelen, 
waaronder bij voorkeur bij middel van een e-mail aan christine.deglas@montea.com met een 
gescande of een gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende stemformulier. 
Voor het overige dienen zij zich te houden aan de deelnemingsvereisten zoals verder toegelicht 
in de oproeping; 
 

(ii) Hetzij door volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering aan de Voorzitter van de raad 
van bestuur, zijnde Dirk De Pauw, door middel van het formulier dat beschikbaar is op 
www.montea.com. Enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen meetellen bij de 
stemming. Deze volmachten moeten volledig ingevuld en ondertekend de vennootschap 
bereiken tegen ten laatste 15 mei 2020. Dit kan met alle mogelijke middelen, waaronder bij 
voorkeur bij middel van een e-mail aan christine.deglas@montea.com met een gescande of een 
gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende volmachtformulier. Voor het 
overige dienen zij zich te houden aan de deelnemingsvereisten zoals verder toegelicht in de 
oproeping. 

 
- De uitoefening van het vraagrecht gebeurt alleen schriftelijk op de manier verder aangegeven in de 

oproeping. Deze vragen dienen ten laatste tegen 15 mei 2020 de Vennootschap te bereiken met alle 
mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan christine.deglas@montea.com. De 
Vennootschap zal de vragen schriftelijk beantwoorden door de antwoorden ten laatste op de dag 
van de algemene vergadering (vóór de stemming) bekend te maken op haar website. 

 
Montea dankt u voor uw begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden. 

 
 
OVER MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 

Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP – SIIC), gespecialiseerd in logistiek vastgoed in 

België, Nederland en Frankrijk. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand 

van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Per 31/12/2019 vertegenwoordigt 

de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 1.339.593 m², verspreid over 69 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext 

Brussel (MONT) en Parijs (MONTP). Montea verkreeg op 11/12/2019 de EPRA BPR Gold Award. 
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