Programma 2020
- Update voor semester 2 -

Gezien de huidige situatie worden er gezondheidsprotocollen geïmplementeerd
om u in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen.

VAKGEBIEDEN
CULTURELE PARTNERSCHAPPEN
ONTMOETINGEN
SPORTIEVE PARTNERSCHAPPEN

www.engie.com/club

Programma 2020 - Update semester 2
VOORINSCHRIJVEN KAN VAN 19 JUNI 2020 TOT EN MET 10 JULI 2020
via het internet of door met uw identificatiegegevens in te loggen op de site
https://clubactionnaires.engie.com/nl/
CONTACTPERSONEN:
Email: club@actionnaires.engie.com
Tel. 0 800 25 125 (vanuit België) Tel. 0 800 30 00 30 (vanuit Frankrijk)
Gratis bellen vanaf een vaste lijn van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur

Gezien de huidige situatie worden er gezondheidsprotocollen geïmplementeerd om u in de best mogelijke
omstandigheden te verwelkomen. Het kan echter zijn dat sommige evenementen worden geannuleerd.
We houden u in dat geval via e-mail op de hoogte.

CULTURELE PARTNERSCHAPPEN

VRIJE BEZOEKEN*
Louvre Paris, Parijs (75), Frankrijk
Musée Jacquemart-André, Parijs (75), Frankrijk
Cité de l’Automobile, Mulhouse (68), Frankrijk
Louvre Lens, Lens (62), Frankrijk
Arènes de Nîmes, Nîmes (30), Frankrijk
Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée, Marseille (13), Frankrijk
Bassins de Lumières, Bordeaux (33), Frankrijk
Musée Magritte Museum, Brussel (1000), Belgique
*Tickets ten minste geldig tot 11/12/2020. Geldigheidsdata
worden gespecificeerd per evenement op de website van de
Aandeelhoudersclub.

ONTMOETINGEN

AANDEELHOUDERSONTMOETINGEN
Aandeelhoudersontmoetingen, in aanwezigheid van Jean-Pierre
Clamadieu, Voorzitter van de Raad van Bestuur van ENGIE,
worden momenteel voorbereid in Parijs, Brussel en Lyon. Een
specifieke e-mailing zal u de mogelijkheid bieden om deel te
nemen indien toepasselijk.
De volgende ontmoetingen onder leiding van Loïc Degras,
Verantwoordelijke voor de relaties met individuele
aandeelhouders en werknemers, worden u eveneens
aangeboden:
Nancy (54), Frankrijk / 1er oktober
Rennes (35), Frankrijk / 06 oktober
Straatsburg (67), Frankrijk / 16 december
Aix-en-Provence (13), Frankrijk / datum te komen

SPORTIEVE PARTNERSCHAPPEN

TENNIS
Kwalificaties Roland-Garros, Paris (75), Frankrijk
/ 21 tot 25 september
Roland-Garros, Parijs (75), Frankrijk
/ 27 september tot 11 oktober
ENGIE OPEN in de regio’s, Frankrijk / gratis toegang / data
en locatie worden bekendgemaakt op de website van de
Aandeelhoudersclub
KITE SURF
ENGIE Kite Tour, Frankrijk / gratis toegang / data en
locatie worden bekendgemaakt op de website van de
Aandeelhoudersclub

AV
Bekijk de opname van
de Algemene Vergadering
van 14 mei 2020

BEURZEN
Er zijn nog veel onzekerheden over het houden van de shows
waar ENGIE meestal aan deelneemt. We houden u via e-mail op
de hoogte zodra we meer zichtbaarheid hebben.

VAKGEBIEDEN

Gezien de huidige situatie kunnen we geen bezoeken aan
«zakelijke» sites organiseren. We danken de leden van de
Club die hebben gereageerd op onze onlinebevraging en die
bezoeken zullen aanbieden in lijn met deze reacties voor het
2021-programma.

Het huishoudelijk reglement kan worden geraadpleegd op de site
https://clubactionnaires.engie.com/nl/
Telefonische voorinschrijvingen zijn enkel mogelijk voor vrije bezoeken.

