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> ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AIR 
FRANCE-KLM OP 26 MEI 2021

Beste lezers 

 

De jaarlijkse algemene vergadering van Air France

dinsdag 24 mei 2022 in het Hilton Hotel in Roissy. Voor het eerst sinds 2019 zal 

het in eigen persoon 

 worden gehouden. Het zal live worden uitgezonden via webcast op de website 

van de groep.  

 

Voor de aandeelhouder is dit het hoogtepunt van het jaar. Zij kunnen hun keuzes 

kenbaar maken door voor of tegen de aan hen voorgelegde resoluties te 

stemmen. Zij kunnen ook vragen stellen en worden op de hoogte gebracht van de 

resultaten van het afgelopen jaar. 

 

Elke werknemer-aandeelhouder (of voormalige werknemer

op verschillende manieren aan de algemene vergadering deelnemen: 

 

- Hetzij door zelf te stemmen, hetzij via internet of per post 

- Of door zijn bevoegdheden toe t

aandeelhouder van zijn keuze 

 

Sinds zes jaar vertegenwoordig ik aandeelhouders van werknemers en gewezen 

werknemers en verzamel ik de volmachten die u mij wenst toe te vertrouwen. 

Op de laatste algemene vergadering hebben 1.50
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ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AIR 
KLM OP 26 MEI 2021 

De jaarlijkse algemene vergadering van Air France-KLM wordt gehouden op 

dinsdag 24 mei 2022 in het Hilton Hotel in Roissy. Voor het eerst sinds 2019 zal 

worden gehouden. Het zal live worden uitgezonden via webcast op de website 

Voor de aandeelhouder is dit het hoogtepunt van het jaar. Zij kunnen hun keuzes 

kenbaar maken door voor of tegen de aan hen voorgelegde resoluties te 

stemmen. Zij kunnen ook vragen stellen en worden op de hoogte gebracht van de 

afgelopen jaar.  

aandeelhouder (of voormalige werknemer-aandeelhouder) kan 

op verschillende manieren aan de algemene vergadering deelnemen: 

Hetzij door zelf te stemmen, hetzij via internet of per post  

Of door zijn bevoegdheden toe te vertrouwen aan een andere 

keuze  

Sinds zes jaar vertegenwoordig ik aandeelhouders van werknemers en gewezen 

werknemers en verzamel ik de volmachten die u mij wenst toe te vertrouwen. 

Op de laatste algemene vergadering hebben 1.500 mensen mij hun vertrouwen 

van Air France-

Vertegenwoordiger van de werknemers en 

 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AIR 

KLM wordt gehouden op 

dinsdag 24 mei 2022 in het Hilton Hotel in Roissy. Voor het eerst sinds 2019 zal 

worden gehouden. Het zal live worden uitgezonden via webcast op de website 

Voor de aandeelhouder is dit het hoogtepunt van het jaar. Zij kunnen hun keuzes 

kenbaar maken door voor of tegen de aan hen voorgelegde resoluties te 

stemmen. Zij kunnen ook vragen stellen en worden op de hoogte gebracht van de 

aandeelhouder) kan 

op verschillende manieren aan de algemene vergadering deelnemen:  

Sinds zes jaar vertegenwoordig ik aandeelhouders van werknemers en gewezen 

werknemers en verzamel ik de volmachten die u mij wenst toe te vertrouwen.  

0 mensen mij hun vertrouwen 



geschonken.  

 

Door mij uw bevoegdheden toe te vertrouwen, versterkt u mijn 

geloofwaardigheid binnen de Raad van Bestuur van Air France-KLM.  

De 64% stemmen die u mij gaf om mij te herkiezen dragen hier ook toe bij, 

evenals de 11.124 lezers die zich abonneren op mijn wekelijkse nieuwsbrief.  

 

 

U vindt mijn stemverklaringen in deze Flash.  

 

De stemformulieren zullen u binnenkort worden toegestuurd: 

. de e-mailing van de "identificatiecodes" voor aandeelhouders met een e-

mailadres is gepland voor vandaag, vrijdag 6 mei, vanaf 11 uur  

. de papieren mailings voor aandeelhouders die niet hebben ingetekend op de e-

mailing van de codes zullen in de komende dagen worden verzonden. 

 Daarom moet rekening worden gehouden met de vertraging in verband met 

vertragingen bij de post.  

 

Alle documenten met betrekking tot de jaarlijkse Algemene Vergadering zijn te 

vinden op de website van de Air France-KLM Groep, op de pagina met financiële 

informatie.  

U vindt de link naar het universeel registratiedocument 2021 ook op de homepage 

van mijn blog navigaction.com. 

 

Dank u voor uw vertrouwen en loyaliteitFrançois 

> Voordat u mij uw geloofsbrieven geeft, lees eerst mijn 
stemintenties 

Ik zal de aan de aandeelhouders voorgelegde resoluties goedkeuren. Hier is 

een kort overzicht : 

 

. resoluties 1 en 2: de goedkeuring van de financiële resultaten van het boekjaar 

2021  

. resolutie 3: de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2021  

. resoluties 4 tot 6: de gereglementeerde  

overeenkomsten  

. resoluties 7 tot 9: de hernieuwing of benoeming van bestuurders  

. resoluties  

10 en 11: de benoeming van een nieuwe commissaris  

. resoluties 12 tot 17: de bezoldiging van bestuurders  

.  

. resolutie 18: de bekrachtiging van de zetelverplaatsing  

. resolutie 19: de verhoging van het totaal nominaal bedrag van de 



kapitaalverhogingen  

. resolutie 20: de toevoeging van een preambule aan de statuten met het oog op 

de vaststelling van een doel van de Vennootschap  

. resoluties 21 tot 26: de actualisering van de statuten  

. resolutie 27: bevoegdheden inzake formaliteiten  

 

Er zij op gewezen dat resolutie 35, die vorig jaar werd aangenomen, geldig 

blijft:  

Kapitaalverhogingen voorbehouden aan de leden van een bedrijfs- of 

groepsspaarplan. 2% van het aandelenkapitaal van de Air France-KLM Groep 

kan aan begunstigden worden aangeboden met een maximale korting van 30% 

OF met gratis aandelen en een matching contribution. 

> Focus op de twintigste resolutie: Goedkeuring van het doel van 
Air France-KLM 

Twintigste resolutie (Toevoeging van een preambule aan de statuten met het oog 

op de goedkeuring van een doel van de Vennootschap) - De Algemene 

Vergadering, stemmend onder de voorwaarden van quorum en meerderheid 

vereist voor buitengewone algemene vergaderingen, na kennisname van het 

verslag van de Raad van Bestuur, besluit de statuten van de Vennootschap te 

wijzigen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.  

 

De Algemene Vergadering, stemmend onder de voorwaarden inzake quorum en 

meerderheid die vereist zijn voor buitengewone algemene vergaderingen, besluit, 

na kennis te hebben genomen van het verslag van de Raad van Bestuur, de 

statuten van de Vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door de Raad van 

Bestuur. Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om aan Titel I van de 

statuten van de Vennootschap een preambule toe te voegen die als volgt luidt  

 

"PREAMBLE :  

In de voorhoede van een meer verantwoordelijke Europese luchtvaart 

brengen wij mensen samen om de wereld van morgen te bouwen". 

Mijn opmerking: De wet op het pact voor 2019 (actieplan voor groei en 

transformatie van ondernemingen) moedigt ondernemingen aan meer rekening te 

houden met sociale en milieukwesties die verband houden met hun activiteit.  

 

Samengevat: 

 

De vennootschap kan, met inachtneming van haar maatschappelijk doel, een 

ondernemingsproject nastreven dat beantwoordt aan een collectief belang en zin 

geeft aan het handelen van alle werknemers.  

 



Artikel 1835 van het Burgerlijk Wetboek wordt aldus gewijzigd om 

vennootschappen die dat wensen de mogelijkheid te bieden een bestaansreden 

in hun statuten op te nemen.  

 

Met deze wijziging worden de verbintenissen van veel bedrijven op het gebied 

van sociale en milieuverantwoordelijkheid vastgelegd.  

 

De raison d'être is het langetermijnproject dat deel uitmaakt van het 

maatschappelijk doel van de onderneming. De verankering van dit begrip in 

het burgerlijk wetboek zet ondernemingen ertoe aan zich meer op de lange 

termijn te richten.  

 

 

Zo heeft de Air France-KLM Groep gedurende meer dan een jaar overleg 

gepleegd met de werknemers van de Groep. Ook de Raad van Bestuur heeft 

deelgenomen aan de besprekingen, die hebben geleid tot het voorstel van deze 

mooie bestaansreden: 

 

In de voorhoede van een meer verantwoordelijke Europese luchtvaart 

brengen wij mensen samen om de wereld van morgen te bouwen.  

  

> U bent een aandeelhouder en u wilt mij uw bevoegdheden 
toevertrouwen: 

1) Indien u aandeelhouder bent (FCPE Majoractions, Aéropélican en/of 

Concorde bij Natixis), en u mij wenst aan te duiden als uw volmachtdrager 

en mij uw bevoegdheden wenst toe te vertrouwen via het internet,  
 

Ga naar de stemsite: airfranceklm voteassemblee com, met de login en het 

wachtwoord dat u per e-mail of per AF-KLM post hebt ontvangen. 

 

Er kan gestemd worden van vrijdag 6 mei 2022 om 11.00 uur tot maandag 23 mei 

2022 om 15.00 uur, Parijse tijd.  

Ga naar de stemsite met uw login en wachtwoord. 

 

Op de pagina "hoe deelnemen", kiest u de optie door de knop rechts van aan te 

vinken: "Ik wil een volmacht geven aan een met name genoemd persoon".  

 

Vermeld dan mijn naam, voornaam, adres, postcode en woonplaats: 

ROBARDET, FRANCOIS, 6 Residence de l'enclos, 
31320, PECHBUSQUE  



zoals hieronder:  

 

 
 

Voor nadere informatie over de praktische aspecten van het stemmen, kunt u 

contact opnemen met de speciale hotline  

 

Voor nadere inlichtingen over de praktische aspecten van het stemmen kunt u 

contact opnemen met de speciale telefonische hulplijn: +33(0) 1 44 30 05 18 

(tarief van toepassing in het land van oproep), van maandag tot en met vrijdag 

van 9.00 tot 18.00 uur (Parijse tijd).  

 

2) Indien u de voorkeur geeft aan een "papieren" stemming  

 

U dient zich vóór 18 mei 2022 schriftelijk te wenden tot de Société Générale - 

Service Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 3 om alle documentatie 

te verkrijgen.  

U zult te weten komen hoe u uw stembiljet moet invullen, waarop u mijn naam, 

voornaam, adres, postcode en woonplaats vermeldt (zie hierboven).  
 

Het stemformulier moet uiterlijk op zaterdag 21 mei 2022 in het bezit zijn van de 

Société Générale, met gebruikmaking van de T-enveloppe die u hebt ontvangen.  

> U bent een geregistreerde aandeelhouder en u wenst mij uw 
bevoegdheden toe te vertrouwen: 

Indien u aandelen op naam bezit (bij de Société Générale) en u mij wenst 

aan te duiden als uw gevolmachtigde en mij uw bevoegdheden wenst toe te 

vertrouwen,  

 

Raadpleeg de brochure die momenteel wordt verstuurd (of ga naar de 

stemwebsite van de Société Générale sharinbox societegenerale com als u de 



"papieren" brochure niet wenst te ontvangen).  

U vindt daar hoe u uw stembiljet moet invullen, waarop u mijn naam, voornaam, 

adres, postcode en woonplaats vermeldt (zie hierboven).  

 
 
Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij hebt 
gesteld.  

U kunt mij per omgaande elke vraag stellen die verband houdt 
met de groep Air France-KLM of met het aandeelhouderschap 
van de werknemers... 

Tot ziens. 

Om de laatste maandag persrecensies te vinden, klik hier 

Als je deze flits leuk vindt, geef hem 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  

persoverzicht behandelt onderwerpen die verband houden met het aandeelhouderschap van Air France-KLM.  

Indien u deze brief/persbericht niet meer wenst te ontvangen, [uitschrijven] 

. Indien u het persbericht liever op een ander adres ontvangt, kunt u mij dat laten weten.  

Om mij te contacteren: bericht voor François Robardet.  

11124 mensen ontvangen dit persbericht live 

  

 


