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25.03.2022 – 08:00 
Gereglementeerde informatie 
Oproeping voor de gewone en buitengewone Algemene Vergadering 
van woensdag 27 april 2022 

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone en buitengewone 
Algemene Vergadering van de vennootschap, die zal gehouden worden op 27 april 2022 om 17 uur op de 

maatschappelijke zetel.  
 
Op datum van 24 maart 2022 wordt het kapitaal van Van de Velde NV vertegenwoordigd door 13.322.480 
aandelen, waarvan 13.105.822 aandelen stemgerechtigd zijn.  
 
Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar via deze link. 

• De jaarbrochure (inclusief de geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de Commissaris 
over de geconsolideerde jaarrekening).  

• De enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag van Van de Velde NV.  

• Het verslag van de Commissaris. 

• Remuneratieverslag. 

• Remuneratiebeleid. 

• Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. 

• Ontwerp van aangepaste statuten (cleane versie). 

• Ontwerp van aangepaste statuten (mark-up). 

• Volmacht. 

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

• Curriculum vitae Peter Corijn.  
 

 

Van de Velde ontwerpt modieuze lingerie van superieure kwaliteit met de sterke complementaire 
merken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. We geloven in ‘Shaping the bodies and minds 
of women’: we willen een verschil maken in het leven van vrouwen door hun zelfvertrouwen en 
zelfbeeld te verbeteren met onze mooie en perfect passende lingerie. Voor ons staat een 
onberispelijke service in de winkel centraal, een aanpak die we hebben geconsolideerd in ons 
Lingerie Styling-concept.  
 
We werken nauw samen met 3.600 onafhankelijke lingerieboetieks wereldwijd. Daarnaast 
hebben we ons eigen retailnetwerk met de retailmerken Rigby & Peller en Lincherie. We richten 
ons voornamelijk op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Van de Velde heeft 1.500 
werknemers in dienst en 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 

 

Mavac BV,  
vast vertegenwoordigd door  
Marleen Vaesen  
Voorzitter Directiecomité 

Karel Verlinde CommV, 
vast vertegenwoordigd door 
Karel Verlinde  
Financieel Directeur 

 

  

 

http://www.vandevelde.eu/
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/4fn8sPzuTFy5q3Rs74njrL/a53059d99de9ab8b016c62ec7bfaa272/Oproeping_AV_27_april_2022.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/40ippVjHpvTKuAtrEfUTOm/bd5aab307404bc7ad8d49a7fe2fde505/2021_NL-Interactief_Jaarverslag_2021.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/2TJTWNaWemxSaPT7kVi4Sj/1fc96293ac5aacfff8a95651774f5bdc/Jaarrekening_2021.PDF
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/2MBZjGKKJsxZlRKUvczNdO/ec172ad88d30c1d268c6fa7a4b561933/Verslag_commissaris_2021.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/vkxdeEeNYJvZsPK8DwzF5/55acd8144177e7c625c449faa9e83338/VDV_renumeratierapport_NL.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/71DUOJYQVmZ1KVqHnlBNFL/9878041b92bd6354c1c841773e2f49f1/Remuneratiebeleid_2022.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/1JXD2HXjln4zeplCx1zo6N/2cb0836749d0eece10b796c11442b918/Bijzonder_verslag_23.02.2022.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/2agetOuogaqCaQTlJtHW97/7f616115e8d8cc87776c41feeb2d3f3f/VAN_DE_VELDE_NV_aangepaste_statuten__cleane_versie_.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/5hWwZgXtKbQws5fCrC38cU/d9ce79f25fef15bdb9cd2cecfda923e4/VAN_DE_VELDE_NV_aangepaste_statuten__mark-up_.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/5lbuyouiKFyP5kkWYC2Mzk/509da3a108ca5baeab1f43b6c0f574e8/Volmacht_NL.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/0102HzG9sgDgjXeEi6OUCm/bc623a6e3609a6f106ef5c0a9bf8f833/Recht_om_te_behandelen_onderwerpen_op_de_agenda_van_de_Algemene_Vergadering_te_laten_plaatsen.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/0102HzG9sgDgjXeEi6OUCm/bc623a6e3609a6f106ef5c0a9bf8f833/Recht_om_te_behandelen_onderwerpen_op_de_agenda_van_de_Algemene_Vergadering_te_laten_plaatsen.pdf
https://assets.ctfassets.net/3zzevkhc8io9/5q56vPmV4WMj88GpHo1LvM/923983643850fb652fa26067d751346f/CV_Peter_Corijn.pdf
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