PERSBERICHT

Verplaatsing Vergadering van Aandeelhouders van European Development Capital
Corporation (EDCC) N.V.
Om technische redenen zal de Vergadering van Aandeelhouders zoals gepland op 26 juni 2008 geen
doorgang kunnen vinden. De Vergadering wordt verplaatst naar donderdag 3 juli 2008 om 10.00 uur
ten kantore van de vennootschap, Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen.
AGENDA
1. Opening
2. Benoeming van de voorzitter van de vergadering van aandeelhouders
3. Verslag van de Directie
4. a. Vaststelling van de jaarstukken 2007
b. Verlenen decharge aan Directie en Raad van Commissarissen
5. a. Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen
b. Vaststelling van hun vergoeding
6. Rondvraag
7. Sluiting
Houders van aandelen op naam opgenomen in het girale effectenverkeer en vruchtgebruikers van
zodanige aandelen, die deze vergadering wensen bij te wonen, dienen hun bank of effecteninstelling
opdracht te geven om hen uiterlijk op 27 juni 2008 om 16.00 uur schriftelijk aan te melden bij ABN
AMRO Bank N.V. De betrokken bank of effecteninstelling dient bij de aanmelding een verklaring te
zenden vermeldende de naam van de stem- en/of vergadergerechtigde en het aantal aandelen
waarvoor diegene gerechtigd is de Algemene Vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te
oefenen alsmede dat de desbetreffende stem- en/of vergadergerechtigde als zodanig voor het
vermelde aantal aandelen in hun administratie geregistreerd blijft tot na afloop van de vergadering.
De statuten van de vennootschap bieden de aandeelhouders de mogelijkheid zich ter vergadering
door een gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Voor dit doel zijn stemvolmachten voorhanden.
De volledig ingevulde en ondertekende volmachten dienen uiterlijk 1 juli 2008 ingeleverd te worden
bij Revival, Recovery Investment Advisors B.V. op onderstaand adres, via onderstaand faxnummer of
e-mail adres.
De toelichting op de agenda en de stemvolmachten zijn vanaf 24 juni kosteloos verkrijgbaar bij de
vennootschap of bij ABN AMRO Servicedesk via telefoonnummer 076-5799455. De jaarstukken zijn
vanaf 27 juni verkrijgbaar bij voornoemde instanties en kunnen vanaf dan worden gedownload op de
website www.edcc.info
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