UITNODIGING BUITENGEWONE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VAN AXXICION
MOULDS EINDHOVEN B.V. - 24 NOVEMBER 2021

Geachte obligatiehouder,
Hierbij nodig ik u uit voor de buitengewone vergadering van obligatiehouders van Axxicon
Moulds Eindhoven B.V. ("uitgevende instelling").
Datum: woensdag 24 november 2021 om 16.00 uur
Locatie: via Zoom videoconference
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening
Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen
Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders 22 oktober 2021
Toelichting voorstel afkoop obligaties (zie brief van de directie van de uitgevende
instelling. Deze ontvangt u op dinsdag 23 november na sluiting beurs)
5. Rondvraag
6. Sluiting
Indien u van plan bent de vergadering bij te wonen, dan verzoek ik u mij dit uiterlijk dinsdag
23 november 2021 aan te geven door middel van een antwoord op deze e-mail onder
vermelding van uw NPEX rekeningnummer. U ontvangt dan vooraf een Zoom link.
U mag deze vergadering alleen bijwonen als u op de dag van deze vergadering obligatiehouder
van de uitgevende instelling bent. Door de vergadering aldus bij te wonen, bevestigt u
obligatiehouder van de uitgevende instelling te zijn.
Kunt u zelf de vergadering niet bijwonen ? 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 en zijn/haar e-mailadres te vermelden
zodat zijn/haar aanwezigheid bij de vergadering kan worden vastgesteld.
Stemming over het voorstel:
U kunt vanaf woensdag 24 november 2021 om 16.00 uur uitsluitend via e-mail (adres:
info@obligatiehoudersbelangen.org) stemmen tot uiterlijk maandag 29 november om 18.00

uur. Hierbij dient u duidelijk aan te geven of u WEL of NIET akkoord gaat met het voorstel.
Indien wij geen e-mail van u ontvangen beschouwen wij dat als een onthouding van stemmen.
Het voorstel zal worden aangenomen indien een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen WEL akkoord gaat. Elke obligatie geeft recht op één stem. De uitkomst van de
stemming geldt voor alle obligatiehouders van beide leningen.
Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt op de NPEX website
gepubliceerd. De uitslag van de stemming zal ook op de NPEX website worden gepubliceerd.
Met vriendelijke groet,
Stichting Obligatiehoudersbelangen
Stephan van de Vusse

