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Redactie 

Beste lezers, 

 

Ik wens u het allerbeste voor het jaar 2022. 

Eens te meer heeft het afgelopen jaar, met de aanhoudende 

gezondheidscrisis en de opeenvolgende golven van ziekten, zijn tol 

geëist van ons allen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Ik 

hoop dat ik over een jaar niet dezelfde opmerking hoef te 

 

Mijn huidige ambtstermijn loopt af in mei. De verkiezing van een nieuwe 

personeelsdirecteur begint deze week. 

 

Ik wil u graag blijven vertegenwoordigen; ik zal binnenkort de 

gelegenheid krijgen mijn kandidatuur in te dienen. In afwachting vindt u 

hieronder de belangrijkste informatie over het verkiezingsproces.

 

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw loyaliteit en steun

.  

François  
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> Verkiezing van de vertegenwoordiger van de 
werknemers en gewezen werknemers PS/PNC-
aandeelhouders van Air France-KLM  

De verkiezingsprocedure voor de benoeming van de volgende twee 

vertegenwoordigers van de werknemers en voormalige werknemers-

aandeelhouders van Air France-KLM, één voor de piloten en één voor 

het grondpersoneel en het cabinepersoneel, begint op vrijdag 7 januari. 

Wie mag er stemmen? Werknemers (en voormalige werknemers) 

aandeelhouders die : 

- rechtstreeks in Air France KLM-aandelen van de ORS- of ESA-

transacties, op naam beheerd door de Société Générale,  

- of in deelbewijzen van een of meer gemeenschappelijke 

beleggingsfondsen die specifiek zijn voor de Air France-groep 

(Concorde, Majoractions, Aeropelican).  

Iedereen stemt in het college waartoe hij behoort (Piloot of PS/CP).  

Als u zich zorgen maakt, moet u het stemmateriaal vanaf maandag 

3 januari thuis ontvangen. Het zal uw identificatiecode bevatten, uw 

persoonlijke code en een mededeling over hoe u de stemwebsite moet 

gebruiken. Bewaar het zorgvuldig tot het einde van de eventuele tweede 

ronde (tot 15 februari). 

 

U kunt uw stem via internet uitbrengen van vrijdag 14 januari 2022 

om 9.00 uur tot vrijdag 28 januari 2022 om 14.00 uur. 

Mijn opmerking: Als u tot de kiesgerechtigden behoort en op vrijdag 7 

januari nog geen stemmateriaal hebt ontvangen, moet u contact 

opnemen met 0800 10 12 30. 

 

Opgelet: denk eraan om vooraf op de website van Natixis of Société 

Générale na te  

gaan of u nog aandelen bezit in de fondsen Concorde, Majoractions en 

Aeropelican. Maak hiervan gebruik om na te gaan of u de mailing per 

post of via het postkantoor hebt aangevraagd. 

 



U vindt op mijn website de contactpersonen van Natixis en de Société 

Générale. 

  

> Verkiezingskalender 

 

- Ontvangst van het stemmateriaal: vanaf maandag 3 januari -  

Opening van de site voor raadpleging van de kandidaten: vrijdag 7 

januari om 9.00 uur 

- Begin van de stemming: vrijdag 14 januari om 9.00 uur -  

Einde van de stemming: vrijdag 28 januari om 14.00 uur 

 

U kunt mij uw vragen stellen door mij te schrijven: bericht voor François 

Robardet  

 

Dank u voor de goede wensen die u mij hebt gestuurd en voor het 

vertrouwen dat u in mij hebt getoond door uw berichten.  

Als je mijn Nieuwsflitsen en Brieven leuk vindt, geef ze 
dan door. 

Nieuwe lezers zullen het kunnen ontvangen door mij een emailadres 

naar keuze te geven. 

| François Robardet  

Bestuurder van Air France-KLM die werknemers en 

voormalige werknemers vertegenwoordigt die 

aandeelhouders van PNC en PS zijn.  

Je kunt me vinden op mijn twitter 

 account @FrRobardet 

Toen ik werd verkozen, kreeg ik de steun van de CFDT en de UNPNCChis  

boodschap gaat over kwesties in verband met het aandeelhouderschap van Air France-KLM.  

Als u mijn berichten niet langer wenst te ontvangen, [uitschrijven]  

Als u mijn berichten liever op een ander adres ontvangt, kunt u mij dat laten weten.  

Om mij te contacteren: bericht voor François Robardet. 10992 mensen ontvangen mijn mededelingen online 

 


