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08.11.2019 – 07:30 

Gereglementeerde informatie 
Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 
woensdag 11 december 2019 

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de vennootschap, die zal gehouden worden op 11 december 2019 om 9 uur op de 
maatschappelijke zetel.  
 
Op datum van 8 november 2019 wordt het kapitaal van Van de Velde NV vertegenwoordigd door 
13.322.480 aandelen, waarvan 13.311.480 aandelen stemgerechtigd zijn.  
 

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar via deze link. 

• Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. 

• Volmacht. 

• Recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen van besluit in te 
dienen.  

 

 

Met zijn sterke merken, PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda, is Van de Velde één van de 
wereldleiders in de lingerie, badmode en sportswear. Onze missie is elke vrouw de ultieme 
persoonlijke paskamerervaring bieden. Onze langetermijnstrategie is gebaseerd op het bouwen 
van merken rond de Lingerie Styling paskamerfilosofie, die pasvorm, stijl en mode samenbrengt. 
We werken wereldwijd samen met 5.000 multimerk lingeriewinkels, zowel online als offline, met 
een sterke focus op kernmarkten Europa en Noord-Amerika. Ons eigen retailkanaal runnen we 
onder de labels Rigby & Peller, Lincherie en Private Shop. Deze winkels zijn schoolvoorbeelden 
op het vlak van de Lingerie Styling paskamerservice. Van de Velde is genoteerd op Euronext 
Brussel. 

 

 

 

 

  

CONTACTEN 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - +32 (0)9 365 21 00 - www.vandevelde.eu 

 

Marleen Vaesen 
Voorzitter Directiecomité  
als vaste vertegenwoordiger van  
Mavac BVBA 

Karel Verlinde 
Financieel Directeur  
als vaste vertegenwoordiger van  
Karel Verlinde Comm.V 
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