
 

 
 

 
Oproep tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van: 
 
Neways Electronics International N.V., te houden op dinsdag 16 december 2014 om 15.00 uur op het 
hoofdkantoor, Science Park Eindhoven 5010, Son. Website www.neways.nl. 
 
 
Agenda 
 
1. Opening 
 
2. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer A.A.H. van Bragt tot lid van de Raad van 

Bestuur 
 

Toelichting: 
 
De Raad van Commissarissen stelt de algemene vergadering in kennis van de voorgenomen benoeming 
van de heer A.A.H. van Bragt tot lid van de Raad van Bestuur van Neways Electronics International N.V. 
De heer Van Bragt zal als Chief Operating Officer (COO) worden toegevoegd als derde lid van de Raad 
van Bestuur. De algemene leiding zal in handen komen van de heer H.W.T. van der Vrande, die naast zijn 
rol als CEO verantwoordelijk zal blijven voor de commerciële zaken. Daarnaast bestaat zoals eerder 
aangekondigd een vacature voor een CFO. 
 
De heer van Bragt is reeds 22 jaar werkzaam bij Neways, waarvan 13 jaar als directeur van een 
werkmaatschappij. De laatste 10 jaren was hij Managing Director van Neways Advanced Applications B.V. 
De heer Van Bragt werd geboren in 1965 en bezit de Nederlandse nationaliteit. 

 
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over de voorgenomen benoeming van de heer A.A.H. van Bragt 
 
4.      Sluiting 
 
 
Registratietijdstip 
De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem - en/of vergadergerechtigden gelden zij 
die op dinsdag 18 november 2014, 17.30 uur, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de 
Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor aandeelhouders is als (deel)register aangewezen de 
administraties per het Registratietijdstip bij de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer 
(“Intermediair”). 
 
 
Aanmelding bijwonen vergadering 
Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 8 
december 2014 om 17.00 uur aanmelden via www.abnamro.com/evoting of via de eigen bank bij ABN AMRO 
Bank N.V. Bij deze aanmelding dient de Intermediair, waarbij hun aandelen aan toonder Neways Electronics 
International N.V. worden geadministreerd, via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een 
elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen aan toonder Neways Electronics 
International N.V. dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden wordt en ter registratie 
aangemeld wordt. ABN AMRO zal aan deze houders via de Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat 
tevens geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.  
 
 
 
Son, 30 oktober 2014 
Raad van Bestuur                
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