HAL Trust
gevestigd te Bermuda

Kennisgeving aan Trustaandeelhouders

Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan een vergadering van Trustaandeelhouders van HAL Trust, die
zal worden gehouden op maandag 22 september 2014 om 11.00 uur in het Manhattan Hotel Rotterdam
(Rotterdam zaal), Weena 686 Rotterdam. De agenda voor deze vergadering luidt:
1. Opening
2. Instructie aan HAL Trustee Ltd. om stem uit te brengen in de Buitengewone Vergadering van
Aandeelhouders van HAL Holding N.V., te houden op dinsdag 30 september 2014, omtrent de
agendapunten:
a) Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. Voorgesteld wordt de heer J.N. van Wiechen
te benoemen met ingang van 1 oktober 2014.
b) Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. Voorgesteld wordt de heer A.A. van ‘t Hof
te benoemen met ingang van 1 oktober 2014.
c) Benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt de heer
M. van der Vorm te benoemen met ingang van 1 oktober 2014.
3. Rondvraag
4. Sluiting

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, dienen van dit voornemen uiterlijk 15 september
2014 via hun bank of commissionair, kennis te (doen) geven bij ABN AMRO Bank N.V.; bij het kantoor
van Conyers, Dill & Pearman, Clarendon House, Church Street 2, Hamilton, Bermuda; dan wel bij het
kantoor van HAL Holding N.V., 5, Avenue des Citronniers, MC 98000 Monaco, en een bewijs van
registratie te verkrijgen dat tevens als bewijs van toegang tot de vergadering zal dienen. De aandacht wordt
erop gevestigd dat aandeelhouders die de vergadering niet zullen bijwonen doch zich wensen te doen
vertegenwoordigen daartoe schriftelijk volmacht dienen te verlenen. Voor de goede orde wordt erop
gewezen dat aan gevolmachtigden slechts toegang tot de vergadering zal worden verleend tegen
overlegging van het hiervoor bedoelde bewijs van registratie tezamen met de deugdelijk getekende
volmacht.
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