Onderwerp: uitnodiging buitengewone vergadering van obligatiehouders DirAct It B.V. – 5
oktober 2022; stemming

4 oktober 2022

L.S.,
In verband met het bericht van DirAct It B.V. ("uitgevende instelling") van 3 oktober 2022
inzake het uitstel van de aflossing van de obligatielening nodig ik u hierbij uit voor een
buitengewone vergadering van obligatiehouders. De vergadering vindt plaats op woensdag 5
oktober 2022 om 10.00 uur via Zoom video conference.
De agenda van deze vergadering luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling notulen vergadering van obligatiehouders van 26 april 2022
Toelichting op het bericht van de uitgevende instelling van 3 oktober 2022
Rondvraag
Sluiting

Indien u van plan bent de vergadering bij te wonen, dan verzoek ik u mij dit uiterlijk vandaag
om 20.00 aan te geven door middel van een antwoord op deze e‐mail onder vermelding van
uw NPEX rekeningnummer. U ontvangt dan voorafgaand aan de vergadering 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.
Obligatiehouders kunnen vanaf heden tot maandag 9 oktober 2022 om 9.00 over het in
bovenstaand bericht genoemde voorstel tot verlenging en bijbehorende opties stemmen.

Burgemeester Haspelslaan 172
1181 NE Amstelveen
E‐mail: info@obligatiehoudersbelangen.org
Handelsregister Kamer van Koophandel: 53177770

Stemmen kan uitsluitend via e‐mail (adres: info@obligatiehoudersbelangen.org). Bij uw stem
dient u duidelijk aan te geven:




of u WEL of NIET akkoord gaat met optie 1;
of u WEL of NIET akkoord gaat met optie 2;
uw NPEX rekeningnummer.

Als u met beide opties NIET akkoord gaat betekent dit dat u NIET akkoord gaat met het
voorstel tot verlenging.
Als u met één van beide opties WEL akkoord gaat betekent dit dat u akkoord gaat met het
voorstel tot verlenging en dat u een voorkeur heeft voor die betreffende optie.
Als u met beide opties WEL akkoord gaat betekent dit dat u akkoord gaat met het voorstel tot
verlenging maar dat u geen voorkeur heeft voor een bepaalde optie.
Elke obligatie geeft recht op één stem.
Indien wij uw e‐mail niet of niet op tijd ontvangen beschouwen wij dat als een onthouding van
stemmen.
Het voorstel tot verlenging geldt als niet aangenomen indien een gewone meerderheid van
de obligatiehouders die hun stem hebben uitgebracht NIET akkoord gaat met de optie(s)
waarvoor zij hebben gestemd.
Het voorstel tot verlenging geldt als aangenomen indien een gewone meerderheid van de
obligatiehouders die hun stem hebben uitgebracht WEL akkoord gaat met de optie(s)
waarvoor zij hebben gestemd. De verlenging zal dan plaatsvinden overeenkomstig de optie
waarvoor de meeste stemmen zijn uitgebracht.
Met vriendelijke groet,
Stichting Obligatiehoudersbelangen
Mark Olie
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