
 

Uitnodiging Icecat investeerders meeting 
Iceat nodigt haar investeerders in certificaten van Icecat-aandelen via NPEX uit voor een terugblik 
naar de resultaten uit het derde kwartaal. Hierbij nodigen wij al onze certificaathouders uit om deel 
te nemen aan een online vergadering over de recent gepubliceerde resultaten uit het derde 
kwartaal. 
 
Het bestuur van Icecat, waaronder CEO Martijn Hoogeveen, zal gastheer zijn van deze online meeting 
en nodigt haar (toekomstige) investeerders uit om deel te nemen aan deze interactieve online 
investeerders meeting op 17 november 2021 om 16.00 uur. Martijn Hoogeveen presenteert de 
voortgang in het derde kwartaal. Verder gaat het bestuur in op onderwerpen als overnames, 
vervreemding, de veranderende markt, kansen en bedreigingen van Icecat. 
 
Datum: 17 november 2021 
Tijd: 16:00 uur (16:00 GMT + 1) 
Video- / chatservice: Google Meet 
 
Inschrijving is nu geopend. Wilt u hier deel van uitmaken? Registreer nu. 
 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP2Ex1cQngjVgYZQQzz0cImHmuGXS51Lv5dFfFPT7j6lrmWA/viewform?usp=sf_link


 

Invite: Icecat Investors eMeeting November 

17 
 

Icecat invites its investors in depository receipts (DRs; Dutch: “certificaten”) of Icecat shares 
via NPEX for a review. Hereby, we invite all our holders of depository receipts to join our online 
meeting about Icecat NV’s Q3 results and outlook towards 2022. 
 
In short, the board of Icecat, including CEO Martijn Hoogeveen, will host the meeting and would like 
to invite its (future) investors to join this interactive online investor meeting. The meeting is on 
Wednesday, November 17, 2021, at 16:00h (4 PM CET). To sum up, Martijn Hoogeveen will present 
the progress made during Q3 and expected trends for 2022. Further, the board will highlight topics 
like the changing market, the competitive landscape due to acquisitions, divestments, opportunities 
and risks for Icecat. 
 
 
Date: November 17, 2021 
Time: 16:00 h (4PM GMT+1) 
Video chat Service: Google Meet 
 
Registration is now open. So, would you like to be part of this? Then please, register now. 
 

 

https://www.npex.nl/effectenbeurs/icecat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP2Ex1cQngjVgYZQQzz0cImHmuGXS51Lv5dFfFPT7j6lrmWA/viewform?usp=sf_link

