
1 
26 maart 2020 

 

 

Extra mededeling aan aangemelde aandeelhouders van de  Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. te houden op 27 maart 2020 om 10.00 uur te Breukelen 

(vd Valk Hotel Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen). 

Geachte aandeelhouder, 

In verband met maatregelen rondom de corona crisis is het van der Valk Hotel niet beschikbaar is 

voor groepen groter dan 3 personen. 

Dat betekent dat de aandeelhoudersvergadering van TIE Kinetix NV a.s. vrijdag 27 maart om 10.00 

uur a.s. alleen telefonisch kan worden bijgewoond.  De voorzitter, de CEO en de secretaris zullen 

wel aanwezig zijn. 

In aanvulling op eerder uitgebrachte mededeling het volgende. 

Wij verzoeken u om enkele minuten voor 10.00 uur met behulp van uw PC of smartphone in te 

bellen via de onderstaande link. 

Indien u nog geen GO-to-Meeting app heeft, zal deze eerst moeten worden gedownload en 

geïnstalleerd. Dit kost enkele minuten.  

Wij raden u daarom aan ruim voor 10.00 uur de link te gebruiken voor het downloaden en 

installeren van deze app. Na het invoeren van uw naam en het accepteren / bevestigen van enkele 

meldingen kunt u de app eenvoudig opstarten met behulp dezelfde onderstaande link. 

U komt dan automatisch in de vergadering. 

https://global.gotomeeting.com/join/795513589  

Wij verzoeken u tijdens de vergadering uw microfoon uit te zetten (mute) zodat storingen in de 

verbinding zoveel mogelijk worden voorkomen.  

Indien u wilt spreken dan dient u de microfoon weer in te schakelen en u wordt vriendelijk verzocht 

deze weer uit te zetten zodra u klaar bent met spreken. 

U kunt ook gebruik maken van het telefoonnummer met toegangscode dat in de toegezonden notitie 

is vermeld. Bij het testen is ons gebleken dat in sommige gevallen u dan weliswaar kunt luisteren, 

maar mogelijk zelf niet kunt spreken.  

Mocht u om enige reden niet kunnen deelnemen aan de vergadering en/of niet uw stem uitbrengen 

dan raden we u aan om de volmacht en de daarbij behorende steminstructie in te vullen, te 

ondertekenen en deze voor donderdag 26 maart 16.00 uur aan de secretaris van de vennootschap 
(peter.enneking@tiekinetix.com)te zenden. 

Op deze wijze zal uw stem niet verloren gaan. De volmacht is u eerder toegestuurd en kan tevens 

van de website van de Vennootschap worden gedownload.  

Met vriendelijke groet, 

De Raad van Commissarissen van TIE Kinetix NV 

Het bestuur van TIE Kinetix NV 
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