
 

 
 

 

Persbericht – gereglementeerde informatie 
 

Oproeping tot de Jaarlijkse en een Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders 

 
Gent, BELGIE – 24 maart 2023, 07:00u – Biotalys (Euronext - BTLS) (de “Vennootschap” of “Biotalys”), 
een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische oplossingen op basis van eiwitten 
ontwikkelt om gewassen en voedsel duurzaam te beschermen, heeft de eer om haar aandeelhouders, 
houders van inschrijvingsrechten, en alle andere personen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan 
haar algemene vergaderingen uit te nodigen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en een 
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal gehouden worden op dinsdag 25 april 
2023 om 10:00u (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap. 
 
Aandeelhouders kunnen ook gebruik maken van hun recht om te stemmen door middel van een 
stemming per brief of per volmacht.  Bovendien raadt de Vennootschap haar aandeelhouders aan om 
hun recht om vragen te stellen met betrekking tot de agendapunten van de 
aandeelhoudersvergaderingen schriftelijk uit te oefenen, voorafgaand aan de 
aandeelhoudersvergaderingen. Meer informatie over stemming per brief of per schriftelijke volmacht 
en de uitoefening van het recht om vragen te stellen, is te vinden in de oproeping. 
 
Om tot de aandeelhoudersvergaderingen te worden toegelaten, moeten de houders van effecten 
uitgegeven door de Vennootschap artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en de statuten van de Vennootschap naleven en de formaliteiten beschreven in de 
oproeping vervullen. De oproeping en andere documenten met betrekking tot de 
aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Toon Musschoot, Hoofd Investor Relations en Communicatie 

T: +32 (0)9 274 54 00 

E: Toon.Musschoot@biotalys.com 

 

Over Biotalys  

Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die biologische oplossingen op 

basis van eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, met het oog op een 

duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ 

technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve 

productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel ter bestrijding van belangrijke gewasziekten en 

-plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van 

het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd op Euronext Brussel. Het 

bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer informatie vindt u op 

www.biotalys.com.  

 

http://www.biotalys.com/
http://www.biotalys.com/investors/shareholder-information

