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Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering 
Power of attorney general shareholders’ meeting 

 
 
 
Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): 
The undersigned (name and first name / residing at): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
of / or 
 
(naam van de vennootschap / maatschappelijke zetel) : 
(name of the company / registered office) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vertegenwoordigd door / Represented by 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Eigenaar van 
Owner of 
 
 

 
 

(aantal/number) 
 

aandelen van Telenet Group Holding nv 
shares of Telenet Group Holding nv 
 

    
Stelt hierbij als gevolmachtigde aan : 
Hereby appoints the following person as proxy-holder : 
 
Naam en voornaam / Name and first name : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Woonplaats / Address :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van Telenet 
Group Holding NV die zal gehouden worden op donderdag 29 mei 2008 vanaf 15:00 uur 
met de volgende agenda (evenals op iedere andere vergadering die later zou gehouden 
worden met dezelfde agenda) : 
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To represent him/her at the Annual General Shareholders’ Meeting of Telenet Group 
Holding NV, which will be held as from 3 pm on Thursday, May 29, 2008 with the following 
agenda (and any other meeting which would be held later with the same agenda):  
 

 
1. Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van 
het college van commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2007 
 
1. Communication of and discussion on the annual report of the board of directors and the 
report of the statutory auditors on the statutory financial statements for the fiscal year ended on 
December 31, 2007 
 
 
2. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat 
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2007, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals 
voorgesteld door de raad van bestuur. 
 
2. Communication and approval of the statutory financial statements of the company for the 
fiscal year ended on December 31, 2007, and of the proposed allocation of the result 
Proposed resolution: approval of the statutory financial statements of the company for the fiscal year 
ended on December 31, 2007, including the allocation of the result as proposed by the board of 
directors. 
 
 
3. Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van 
het college van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2007 
 
3. Communication of and discussion on the annual report of the board of directors and the 
report of the statutory auditors on the consolidated financial statements for the fiscal year ended on 
December 31, 2007 
 
 
4. Mededeling en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor 
het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2007. 
 
4. Communication and approval of the consolidated financial statements of the company for the 
fiscal year ended on December 31, 2007 
Proposed resolution: approval of the consolidated financial statements of the company for the fiscal 
year ended on December 31, 2007. 
 
 
5. Kwijting aan de bestuurders en aan aanwezigen op de bestuursvergaderingen die geen 
bestuurder zijn 
Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten 
op 31 december 2007 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar en, 
voor zover nodig of toepasselijk, aan de personen die aanwezig waren op de vergaderingen van de 
raad van bestuur gehouden gedurende dat boekjaar zonder op dat ogenblik bestuurder te zijn. 
 
5. Discharge from liability to the directors and to the attendees of the meetings of the board of 
directors who are not directors 
Proposed resolution: to grant discharge from liability to the directors for the exercise of their 
mandate during the fiscal year ended on December 31, 2007 and to grant, as far as needed and 
applicable, discharge from liability to the attendees of the meetings of the board of directors held 
during the fiscal year ended on December 31, 2007 who were not a director of the company at that 
time. 
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6. Kwijting aan het college van commissarissen 
Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de leden van het college van commissarissen voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007. 
 
6. Discharge from liability to the statutory auditors 
Proposed resolution: to grant discharge from liability to the statutory auditors for the exercise of their 
mandate during the fiscal year ended on December 31, 2007. 
 
 
7. Herbenoeming van bestuurders 
Voorstel tot besluit: 
Herbenoeming van volgende personen als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang 
voor een termijn van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de algemene 
vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen 
op 31 december 2011: 

(a) op voordracht van Liberty Global Consortium zoals uiteengezet in de statuten van de 
vennootschap: de heer Charles H.R. Bracken en de heer James Shane O’Neill; 

(b) op voordracht van het Financieel Consortium (zoals gedefinieerd in de statuten van de 
vennootschap) zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap: de heer Frank 
Donck; 

(c) op voordracht zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap: de heer Alex 
Brabers, de heer André Sarens en de heer Duco Sickinghe;  

Herbenoeming van volgende personen als “Onafhankelijk Bestuurder” (zoals gedefinieerd in de 
statuten van de vennootschap) op voordracht zoals uiteengezet in de statuten van de vennootschap: 

(i) de heer Johan Friso Bernhard Christiaan David van Oranje-Nassau, voor een termijn van 
twee jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering 
die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar 
afgelopen op 31 december 2009; en  

(ii) Financière des Cytises NV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Delloye), voor 
een termijn van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de 
algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening 
voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2011. 

De personen voormeld in punt (i) en (ii) hierboven zijn “Onafhankelijke Bestuurders” aangezien deze 
personen (alsook, waar van toepassing, de vaste vertegenwoordiger) voldoen aan de voorwaarden 
uiteengezet in de statuten van de vennootschap en de criteria voorzien in artikel 524, §4, alinea 2 van 
het Wetboek van vennootschappen. 
Voormelde bestuurders zullen worden vergoed overeenkomstig de principes vastgesteld door de 
gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 31 mei 2007. 
 
7. Reappointment of directors 
Proposed resolution: 
Reappointment of the following persons as directors of the company with immediate effect for a term 
of four years which will end immediately after the closing of the annual general shareholders’ meeting 
which will have deliberated and voted on the financial statements for the fiscal year ended on 
December 31, 2011: 

(d) upon nomination by Liberty Global Consortium as provided for in the company’s articles 
of association: Mr. Charles H.R. Bracken and Mr. James Shane O’Neill; 

(e) upon nomination by the Financial Consortium (as defined in the company’s articles of 
association) as provided for in the company’s articles of association: Mr. Frank Donck; 

(f) upon nomination as provided for in the company’s articles of association: Mr. Alex 
Brabers, Mr. André Sarens and Mr. Duco Sickinghe;  

Reappointment of the following persons as “Independent Director” (as defined in the company’s 
articles of association), upon nomination as provided for in the company’s articles of association: 

(i) Mr. Johan Friso Bernhard Christiaan David van Oranje-Nassau, for a term of two 
years which will end immediately after the closing of the annual general 
shareholders’ meeting which will have deliberated and voted on the financial 
statements for the fiscal year ended on December 31, 2009; and  

(ii) Financière des Cytises NV (having as permanent representative Mr. Michel Delloye), 
for a term of four years which will end immediately after the closing of the annual 
general shareholders’ meeting which will have deliberated and voted on the 
financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2011. 

The persons mentioned in items (i) and (ii) above are “Independent Directors” since these persons (as 
well as, if applicable, the permanent representative) meet the conditions set forth by the articles of 
association and the criteria provided in Articles 524, §4, paragraph 2 of the Belgian Company Code. 
The aforementioned directors will be remunerated according to the principles established by the 
annual general shareholders’ meeting held on May 31, 2007. 
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8. Benoeming van commissaris en vaststelling van de vergoeding 
Voorstel van besluit: benoeming van Klynveld Peat Marwick Goerdeler – Bedrijfsrevisoren CVBA, 
afgekort als KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht in de 
vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de 
heer Jos Briers, als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar die zal aflopen 
onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over 
de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2010.  De vergoeding voor de uitoefening 
van het mandaat van de commissaris wordt vastgesteld op € 499.650 per jaar (exclusief BTW). 
 
8. Appointment of the statutory auditor and determination of the remuneration 
Proposed resolution: Appointment of Klynveld Peat Marwick Goerdeler – Bedrijfsrevisoren CVBA, 
abbreviated as KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, a civil company that has the form of a cooperative 
company with limited liability under Belgian law, represented by Mr. Jos Briers, as statutory auditor of 
the company for a term of three years which will end immediately after the closing of the annual 
shareholders’ meeting which will have deliberated and voted on the financial statements for the fiscal 
year ended on December 31, 2010.  The remuneration for the exercise of the mandate of statutory 
auditor is determined at € 499,650 per annum (excluding VAT). 
 

 
 

 
Ten einde : 

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de 
 voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen; 
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan 
 zouden worden gehecht, ondertekenen; 
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van 
 deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging. 

 
In order to 

- participate in all deliberations and vote on behalf of the undersigned on the 
propositions mentioned in the agenda, and to modify or reject these; 

- sign the attendance list, the minutes of the meeting and all annexes attached 
thereto, 

- in general, to do all what is necessary or useful to execute this proxy, with a 
promise of ratification. 

 
 
 
Aldus getekend te                                                    , op                                    2008. 
Done at                                                                   , on                                    2008.  
 
Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding “Goed voor volmacht” a.u.b. 
Date and signature with handwritten the notice “Goed voor volmacht” (good for proxy), 
please  
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 


