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WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE 

VERGADERING 

 VAN 29 JANUARI 2021  

ALS GEVOLG VAN DE MAATREGELEN VAN DE REGERING TER BESTRIJDING VAN HET 

CORONAVIRUS 

 

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus, de politiemaatregelen 

van de regering die bijeenkomsten beperken en om zowel haar aandeelhouders als haar 

medewerkers te beschermen, is Ascencio verplicht de modaliteiten voor deelname aan de 

Gewone algemene vergadering van 29 januari 2021 aan te passen. 

De Vergadering zal plaatsvinden in digitale vorm (Webcast). De aandeelhouders kunnen dus 

niet fysiek aan de Vergadering deelnemen.  

De agenda is ongewijzigd. 

 

Stemrecht 

De aandeelhouders kunnen hun stemrecht uitoefenen door hun stem per brief uit te brengen 

of door het verlenen van een volmacht aan de personen die hiervoor werden aangeduid, met 

name Carl Mestdagh, Voorzitter van de Raad van bestuur, of Stéphanie Vanden Broecke, 

Secretary General & General Counsel. 

Hiervoor dienen de aandeelhouders de formulieren om per brief te stemmen, alsook het 

volmachtformulier te gebruiken die ter beschikking zijn op de internetsite van de 

Vennootschap (www.ascencio.be).  

Het stemformulier en de volmacht moeten ten laatste op 23 januari 2021 via de post of 
elektronisch bij de Vennootschap toekomen.  

De overige modaliteiten meer bepaald inzake de registratie blijven ongewijzigd en kunnen 

worden geraadpleegd op de internetsite van de Vennootschap 

(https://www.ascencio.be/nl/algemene-vergaderingen). 

  

WEBCAST 

De Vennootschap zorgt voor een rechtstreekse uitzending van de Vergadering in digitale 

audio-/videovorm (Webcast).  

Om deze Vergadering te volgen dienen de aandeelhouders zich vooraf in te schrijven via de 

volgende link: https://channel.royalcast.com/landingpage/ascencio/20210129_1/  



 

 

 

 

 

Over Ascencio 

 
 Ascencio is een in België, Frankrijk en Spanje actieve openbare Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschap (openbare GVV) gespecialiseerd in de beleggingen in 
handelspanden die zich hoofdzakelijk in de stadsrand bevinden.  
 
In de portefeuille zijn een tiental activiteitensectoren vertegenwoordigd, met 
evenwel een overheersing van de voedingssector.  
 
Ascencio is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussels en ontwikkelt een coherent 
beleid voor de optimalisatie van de resultaten op lange termijn en voor een stabiele 
rentabiliteit voor al haar aandeelhouders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij :  

 
 
Stéphanie VANDEN BROECKE  
Secretary General & General Counsel  
Tél : +32 (0) 71.91.95.18 
stephanie.vandenbroecke@ascencio.be  

 
 
   Michèle DELVAUX  
   Chief Financial Officer  
   Tél : +32 (0) 71.91.95.04  
   michele.delvaux@ascencio.be  

 
 
Vincent H. QUERTON  
Chief Executive Officer  
Tél : +32 (0) 71.91.95.00  
vincent.querton@ascencio.be  
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