


1. Toelichting m.b.t. de gevolgde strategie en de visie op de toekomst 
van SVK.

2. Toelichting m.b.t. de financiering en de terugverdienmogelijkheden 
van de geplande investeringen.

3. Toelichting m.b.t. de huidige en de toekomstige strategie inzake het 
onroerend patrimonium.

4. Bespreking van het statutair voorzien van beperkingen van de 
bevoegdheden van de raad van bestuur op de financiële omvang 
van toekomstige investeringen en van de onroerende verrichtingen.

5. Herziening van de benoemingscriteria van de leden van de raad van 
bestuur.
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Commentaar bij agendapunt: Op vraag van de aandeelhouders 
zal de raad van bestuur een bespreking voorzien en faciliteren. 



Commentaar bij agendapunt: De raad van bestuur zal toelichting 
geven bij de benoemingscriteria van de leden van de raad van 
bestuur zoals opgenomen in het Corporate Governance Charter 
van SVK, en hieromtrent een bespreking voorzien en faciliteren.



Disclaimer : 
De in deze presentatie verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, 
fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te 
worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.
Hoewel bij de samenstelling van de verstrekte informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 
wordt genomen, kan SVK NV niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel 
is. SVK NV, de leiding van de onderneming, haar medewerkers, noch enige derde partij die op deze 
presentatie wordt vermeld, dragen dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor directe 
of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht 
naar aanleiding van de in deze presentatie verstrekte informatie.
Bepaalde verklaringen op deze presentatie zijn “toekomstgerichte verklaringen”. Dergelijke verklaringen 
omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over strategische opties, toekomstige strategieën en 
verwachte resultaten van deze strategieën. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige interne 
ramingen en verwachtingen van SVK NV, en gelden op de datum waarop ze worden vermeld. De 
werkelijke resultaten van SVK NV kunnen aanzienlijk verschillen van diegene die in de toekomstgerichte 
verklaringen zijn opgenomen. SVK NV verklaart zich hierbij niet gebonden om de evolutie van deze 
risico’s en onzekerheden te geven, noch om enige revisie met betrekking tot de toekomstgerichte 
verklaringen in deze presentatie publiek te maken, en evenmin om correcties door te voeren om deze 
toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen weer te geven.
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