Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 december 2016
Source Group N.V., gevestigd te Willemstad, Curaçao, nodigt haar aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden uit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen. De
vergadering zal worden gehouden op donderdag 22 december 2016, aanvang 16:00 uur, in Mitland
Hotel Utrecht, Ariënslaan 1 te Utrecht.
De agenda met de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 9 december 2016 tijdens kantooruren
ter inzage ten kantore van de vennootschap. Afschriften zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar voor
aandeelhouders en andere vergadergerechtigden en te raadplegen op de website van de
vennootschap www.source.eu en www.abnamro.com/evoting.
De vergaderrechten kunnen met inachtneming van het bepaalde in de statuten worden uitgeoefend
door een schriftelijk gevolmachtigde.
De registratiedatum voor de vergadering is 13 december 2016. Aandeelhouders die deze
vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf 13 december
2016 vanaf 18.00 uur tot uiterlijk dinsdag 20 december 2016 15.00 uur via
www.abnamro.com/evoting of via hun bank, aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. Tot genoemd
tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via
www.abnamro.com/evoting.
Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaande aan de toelating tot de
vergadering te legitimeren. Vergadergerechtigden wordt derhalve verzocht een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen.
Curaçao, 7 december 2016
Het Bestuur,
BK Group Curaçao N.V.

Over Source Group N.V.
Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een
IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de
inhuuradministratie van haar corporate opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s
geminimaliseerd en wordt compliancy gegarandeerd. Kortom Source zorgt voor een risicovrij
inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van uren voor 2.000 professionals.
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