Onderwerp: uitnodiging buitengewone vergadering van obligatiehouders LCS Piping
International B.V. (“uitgevende instelling”) – 5 oktober 2021

27 september 2021

L.S.,
Hierbij nodig ik u uit voor een buitengewone vergadering van obligatiehouders van LCS Piping
International B.V. De vergadering vindt plaats op dinsdag 5 oktober 2021 om 10.00 uur via
Zoom video conference.
Stichting Obligatiehoudersbelangen roept deze vergadering bijeen in het licht van de recente
berichten met betrekking tot de uitgevende instelling. Zij wil door middel van deze
vergadering de nieuwe bestuurder van de uitgevende instelling, de heer J.P. (Paul) Drost, de
gelegenheid geven zichzelf voor te stellen en een toelichting te geven op het door hem te
voeren beleid en de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van de uitgevende instelling
en haar dochtermaatschappijen.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen
Presentatie Paul Drost: introductie en toelichting op beleid en ontwikkelingen
Rondvraag
Sluiting

Indien u van plan bent deze vergadering bij te wonen dient u dit zo spoedig mogelijk maar
uiterlijk maandag 4 oktober 2021 aan te geven door middel van een antwoord op de e‐mail
met deze uitnodiging onder vermelding van uw NPEX rekeningnummer. U ontvangt dan
voorafgaand aan de vergadering de inloggegevens voor de video conference.
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.
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Deze vergadering is alleen toegankelijk voor personen die op 5 oktober 2021 obligatiehouder
van de uitgevende instelling zijn (of hun gevolmachtigden). Door aanwezig te zijn op de
vergadering bevestigt u (gevolmachtigde van een) obligatiehouder van de uitgevende
instelling te zijn. Gelieve er rekening mee te houden dat u (of uw gevolmachtigde) zich dient
te kunnen identificeren.
Met vriendelijke groet,
Stichting Obligatiehoudersbelangen
Mark Olie
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