
Uitnodiging buitengewone vergadering van obligatiehouders Tuk Tuk Holding B.V. op 12 
september 2018 - verstuurd per e-mail op 30 augustus 2018 
 
L.S.,  
 
Hierbij nodig ik u uit voor een buitengewone vergadering van obligatiehouders van Tuk Tuk 
Holding B.V. 
 
Datum: woensdag 12 september 2018 om 16.00 
 
Locatie: kantoor Tuk Tuk, Verrijn Stuartweg 24 E, 1112 AX Diemen. 
De ingang van dit kantoor bevindt zich niet direct aan de Verrijn Stuartweg. U dient de oprit te 
nemen tussen nr. 20 en nr. 24. Daarna vindt u de ingang aan de linkerzijde van het overdekte 
gedeelte van het complex Diemer Bedrijven Centrum. 
 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
 
2. Goedkeuring concept-notulen van de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 10 
juli 2018 resp. de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 13 t/m 17 juli 2018. 
 
3. Toelichting gang van zaken rond Tuk Tuk Holding m.b.t. de periode 17 juli tot 12 september 
2018 
 
4. Stand van zaken en vooruitzichten Tuk Tuk Holding B.V. 
 
5. Rondvraag 
 
6. Sluiting 
 
 
Indien u van plan bent de vergadering bij te wonen dan verzoek ik u mij dit z.s.m. doch uiterlijk 
maandag 10 september 2018 aan te geven door een mail te versturen naar 
info@obligatiehoudersbelangen.org onder vermelding van uw NPEX rekeningnummer.  
Kunt u zelf niet bij vergadering aanwezig zijn? Dan kunt u een andere persoon aanwijzen die 
namens u de vergadering bijwoont. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u in 
uw e-mail de volledige naam van deze persoon te vermelden zodat zijn/haar aanwezigheid bij de 
vergadering kan worden vastgesteld. 
 
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor obligatiehouders die op 10 september 2018 Tuk 
Tuk obligatiehouder (of zijn/haar gevolmachtigde). Door aanwezig te zijn op de vergadering 
bevestigt u Tuk Tuk obligatiehouder te zijn. 
 
Ten slotte, gelieve een aangepaste versie van het Term Sheet van 20 juli 2018 aan te treffen. In 
deze nieuwe versie is een correctie aangebracht m.b.t. de berekening van de eerste reguliere 
rentebetaling. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark Olie 
Voorzitter Stichting Obligatiehoudersbelangen 
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