
Model oproepingsbrief virtuele AVA JPR Advocaten. Dit model is algemeen en niet afgestemd op statuten van een specfieke vennoot-
schap. Het model kan voor elke vennootschap en voor elke vergadering worden aangepast. Dit model wordt vrijblijvend en om niet ter 
beschikking gesteld. JPR Advocaten Coöperatief U.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het model of de gevolgen 
voor het gebruik van het model.  

   

Geachte heer/mevrouw [NAAM AANDEELHOUDER] 

 

Hierbij roep ik u namens het bestuur van [NAAM VENNOOTSCHAP] B.V., op voor een vergadering van 

aandeelhouders die zal worden gehouden op [DATUM] om [TIJDSTIP].  

 

Deze vergadering betreft een vergadering waaraan fysiek niet kan worden deelgenomen. De 

vergadering zal worden gehouden via het communciatiemiddel [COMMUNICATIEMIDDEL] U kunt aan 

de vergadering deelnemen door [DEELNAME BESCHRIJVEN MET INLOGGEGEVENS OF 

AANKONDIGEN DAT INLOGGEGEVENS NOG ZULLEN VOLGEN].  

 

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:  

 

(1) Opening 

(2) Vaststellen aanwezigen 

(3) [IN TE VULLEN; BIJV. BENOEMING VOORZITTER / NOTULIST]  

(4) [IN TE VULLEN; AGENDAPUNTEN]  

(5) Sluiting 

 

U hebt de gelegenheid om tot uiterlijk [DATUM + TIJDSTIP, 72 UUR OF MINDER VOOR DE 

VERGADERING] vragen te stellen over de hiervoor genoemde agendapunten. De vragen kunnen 

worden gesteld door een e-mail te sturen aan: [E-MAILADRES]. U hebt [WEL/GEEN] gelegenheid 

vragen te stellen tijdens de vergadering.  

 

U kunt in deze vergadering uitsluitend elektronisch stemmen door [AANGEVEN HOE GESTEMD KAN 

WORDEN]. Het is u toegestaan u te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die namens u 

op de hiervoor aangegeven wijze een stem kan uitbrengen. U kunt u er echter ook voor keizen om 

voorafgaand aan de vergadering een stem uit te brengen over de hiervoor in de agenda genoemde 

voorgenomen besluiten. U kunt dat doen door een ondubbelzinnig ‘voor’ of ‘tegen’ in combinatie met 

het betreffende voorgenomen besluit zoals hiervoor in de agenda beschreven, per e-mail te sturen aan: 

[E-MAILADRES]. Een zodanig uitgebrachte stem wordt gelijkgesteld met stemmen die ter vergadering 

worden uitgebracht.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

[NAAM BESTUURDER] 

[NAAM VENNOOTSCHAP]  B.V.  
 


