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Zenitel organiseert de aandeelhoudersvergaderingen van 28
april 2020 op afstand
Zenitel N.V. (EURONEXT Brussel: ZENT), een marktleider op het vlak van real-time en beveiligde
audio- en datacommunicatie, maakt vandaag bekend dat De Raad van Bestuur heeft beslist om
de algemene vergaderingen van 28 april 2020 te bevestigen, doch met inachtneming van de
uitzonderingsmaatregelen die door de overheid worden opgelegd.
Rekening houdend met de COVID-19 pandemie en de maatregelen en aanbevelingen van de
overheidsautoriteiten in Europa en België en als gevolg van het Koninklijk Besluit nr.4 van 9 april
2020 dat de continuïteit van de algemene vergaderingen waarborgt in een periode van social
distancing, is het aandeelhouders niet toegelaten om fysiek aanwezig te zijn tijdens de gewone
en buitengewone algemene vergaderingen die zullen worden gehouden op 28 april 2020.
Overeenkomstig de statuten van Zenitel, zal de gewone algemene vergadering plaatsvinden op
28 april 2020 om 11u. Op diezelfde dag zal aansluitend, om 12u00, een buitengewone algemene
vergadering plaatsvinden. Er wordt in dit verband verwezen naar de oproeping tot beide
algemene vergaderingen, zoals eerder gepubliceerd op 27 maart 2020 en zoals beschikbaar op
de website van de onderneming.
Zoals steeds zullen de aandeelhouders echter de mogelijkheid hebben om hun rechten uit te
oefenen door een volmacht met steminstructies te verlenen aan de Voorzitter van de Raad van
Bestuur.
De benodigde formulieren en procedures voor stemming bij volmacht voor beide algemene
vergaderingen zijn beschikbaar op de website van de onderneming, via volgende url:
https://www.zenitel.com/investor
Echter, in afwijking van de procedures vermeld in de oproeping tot de algemene vergaderingen,
dienen de ondertekende volmachten, alsook eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap
slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergaderingen te
bereiken, te weten uiterlijk op vrijdag 24 april 2020 (per e-mail naar
general.assembly@zenitel.com of per post op onderstaand adres).
Zenitel hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en blijft beschikbaar voor verdere
toelichting of het beantwoorden van eventuele vragen die u in dit verband zou hebben.
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Voor meer informatie, contacteer:
Dhr. Koen Claerbout, CEO (*): +32 2 895 22 22
Dhr. Mark Küpers, CFO: +47 4000 2500
Dhr. Johan Meersman, Corporate Finance & Compliance (*): +32 2 895 22 22
Zenitel is een gevestigde waarde op het raakvlak van twee domeinen: communicatie enerzijds, veiligheid en beveiliging anderzijds. Zenitel, een
toonaangevende speler in real-time audio- en datacommunicatie, is de te verkiezen aanbieder in situaties waarmee de bescherming van mensenlevens of
het beheer van kritische activiteiten gemoeid is. Zenitel focust zich op Secure Communications Systems (SCS) activiteiten en ontwikkelt eigen intercom- en
omroepsystemen. Zenitel levert eveneens tweerichtings-radiosystemen en is één van de weinige ondernemingen in de markt die volledig geïntegreerde
communicatiesystemen kan afleveren die intercom-, omroep- en tweerichtings-radiosystemen omvatten.
Zenitel is sterk vertegenwoordigd in zowel de onshore als offshore Secure Communications markt via haar wereldwijde merken Vingtor-Stentofon en Phontech.
De merken staat wereldwijd bekend om hun geavanceerde onshore en offshore communicatiesystemen. Vingtor-Stentofon biedt geïntegreerde
veiligheidscommunicatiesystemen in omgevingen waarin mensenlevens, bezittingen en activa op het spel staan. De systemen zijn compatibel met andere
veiligheidsapparaten zoals camerabewaking, toegangscontrole en alarminstallaties voor een alomvattende beveiligingsoplossing. Vingtor-Stentofon’s primaire
systeemaanbod is op het gebied van omroep, intercom en radio. De belangrijkste markten zijn: beveiliging van gebouwen, openbare veiligheid, transport,
industrie, energie en scheepsvaart.
Zenitel is genoteerd op Euronext te Brussel (ZENT). Het statutaire hoofdkantoor van Zenitel bevindt zich in Zellik (Brussel) en de operaties worden geleid
vanuit Noorwegen.
(*) Representing a BVBA

Voor meer info: www.zenitel.com
De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 met betrekking tot de plichten
van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Zenitel NV Z.1. Research Park 110 Zellik, Belgium Tel. : + 32 2 895 22 22, fax : + 32 2 370 51 19 www.zenitel.com

Page 2

