MATERIALISE NV
Vennootschap die openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Technologielaan 15
B-3O01 Leuven
Ondernemingsnummer: 0441. 13L.254
RPR/RPM Leuven
OPROEP TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE GEHOUDEN ZAL

WORDEN OP 28 NOVEMBER 2018

Leuven,

5

november 2018

Geachte,

De raad van bestuur van Materialise NV (de "Vennootschap") nodigt de aandeelhouders uit om de
Buitengewone Algemene Vergadering (de "Vergadering") brj te wonen die zal op 28 november 2018
om 10.00h op het maatschappelijke zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen en te
stemmen over de volgende agenda:

1. Introductie van Volker Hammes
Dit agendapunt vereist geen besluit.

2.

2. De benoeming van de heer Volker Hammes tot bestuurder
Voorstel tot besluit: toekenning van het mandaat van bestuurder aan de heer Volker Hammes
voor een periode die zal eindigen na de algemene vergadering die zal opgeroepen worden om
het boekjaar 2018 goed te keuren.

3. Vergoeding

van de heer Volker Hammes

Voorstel tot besluit: goedkeuring voor een vergoeding van de heer Volker Hammes (indien van
toepassing) die evenveel bedraagt als de vergoeding van de reeds bestaande onafhankelijke
bestuurders.

4.

Volmachten
Voorstel tot besluit: toekenning van volmachten aan Carla Van Steenbergen en Ashlesha Galgale,
elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling en zonder
afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, voor om het even
welke neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

Deelnemers aan de Vergadering worden verzocht om 45 minuten voor de aanvang van de Vergadering
aan te komen om de registratieformaliteiten te veruullen.

TOELAÏN GSFORMALITEITEN
Enkel personen die aandeelhouders van de Vennootschap zijn (en wiens aandelen op hun naam zijn

ingeschreven

in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap) op de derde werkdag voor de

Vergadering, d.w.z. op 23 november 2018 (de "Registratiedatum") om middernacht (CET), zullen
het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te stemmen.
Bovendien is, overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de Vennootschap, het recht van een
aandeelhouder om deel te nemen aan de Vergadering en er het stemrecht uit te oefenen ondenruorpen
aan de geschreven kennisgeving door de aandeelhouder, ten laatste op de Registratiedatum om 17.00
uur (CET) van zijn/haar intentie om aan de Vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen
waarmee hij/zij wenst deel te nemen. Aandeelhouders dienen deze kennisgeving per e-mail te zenden
naar mevrouw Ashlesha Galgale
).

(e-mail:

VRAGEN BETREFFENDE ONDERWERPEN OP DE AGENDA

Tijdens de vergadering is een vraagsessie voorzien. Aandeelhouders hebben daarenboven de
mogelijkheid om bij de Vennootschap voorafgaand aan de Vergadering schriftelijk vragen in te dienen
met betrekking tot ondenruerpen die op de agenda zijn opgenomen. Dergelijke vragen dienen te worden

gericht aan de Vennootschap per e-mail (op het volgende e-mail

adres:

) tegen uiterlijk de Registratiedatum.
De vragen die geldig aan de Vennootschap zijn voorgelegd, zullen worden besproken tijdens de
vraagsessie. Vragen van een aandeelhouder zullen enkel in ovenrueging worden genomen indien hij
alle formaliteiten heeft veruuld om tot de Vergadering te worden toegelaten.
AANWIJZING VAN VOLMACHTDRAGERS
Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

Voor de aanwijzing van een volmachtdrager moet het volmachtformulier worden gebruikt dat als bijlage

bij deze brief is gevoegd. Het volmachtformulier is tevens beschikbaar op de website van

de

Vennootschap.

Uiterlijk op de Registratiedatum om 17.00 uur (CET), moet het ondeftekend volmachtformulier per email worden bezorgd aan de heer Ben Schepers
).

(e-mailadres:

I

DENÏ FICATE EN VERTEGENWOORDIGI NGSBEVOEG

DH EI D

De natuurlijke personen die willen deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van eigenaar
van effecten, lasthebber of vetegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun identiteit te kunnen
bewijzen om toegang te krijgen tot de Vergadering. De veftegenwoordigers van rechtspersonen dienen
bovendÍen de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid van veftegenwoordiger of bijzondere
lasthebber aantonen. Deze documenten zullen worden gecontroleerd onmiddellijk voor de aanvang
van de Vergadering.
RECHTEN VAN HOUDERS VAN OBLIGATES OF WARRANTS
Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de houders van obligaties
of warrants de Vergadering bijwonen met raadgevende stem. Daaruoor moeten zij dezelfde
formaliteiten naleven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen en die hierboven
worden beschreven.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

De volgende documenten ter voorbereiding van de Vergadering kunnen op de website van de
Vennootschap geraadpleegd worden

:

1. Volmachttormulier
Aandeelhouders en houders van obligaties of warrants kunnen, tijdens werkdagen en op de normale

kantooruren, kennis nemen van het jaarverslag en de documenten die hen volgens de wet ter
beschikking moeten worden gesteld, op de zetel van de Vennootschap, Technologielaan 15, 3001
Leuven.

Wij hopen u te mogen venruelkomen

Hoogachtend
Voor de Raad van Bestuur,

: Wilfried Vancraen
Functie: Bestuurder

Naam: Peter Leys
Functie: Voorzitter

