TRYPTICH
PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION ("AMENDMENT 1")
ALTICE N.V.
This triptych includes the proposed amendments to the articles of association of Altice N.V. (the "Company"), as will be proposed to the general meeting of
the Company in its annual general meeting of shareholders to be held on May 18, 2018 (agenda item 7(a)).
The first column sets out the current text of the articles of association, the second column contains the proposed amendments (in colour) compared to the
current text and the third column gives a further explanation to the amendments.
This document is available for inspection at the offices of the Company and on the website of the Company (www.altice.net).

UNOFFICIAL TRANSLATION

UNOFFICIAL TRANSLATION

PROVISION OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
BEFORE THE PROPOSED AMENDMENT

PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF
ASSOCIATION

1.1

In these Articles of Association the following

1.1

In these Articles of Association the following

words shall have the following meanings:
Accountant: an accountant as referred to in

words shall have the following meanings:
Accountant: an accountant as referred to in

Section 2:393 of the Dutch Civil Code, or an

Section 2:393 of the Dutch Civil Code, or an

organisation in which such accountants work
together;
AFM: the Netherlands Authority for the

organisation in which such accountants work
together;
AFM: the Netherlands Authority for the

Financial Markets (Stichting Autoriteit
Financiële Markten);
AFM Notification: a notification that must

Financial Markets (Stichting Autoriteit
Financiële Markten);
AFM Notification: a notification that must

be made to the AFM pursuant to Chapter
5.3 WFT;

be made to the AFM pursuant to Chapter
5.3 WFT;

EXPLANATORY NOTES

In connection with the proposed
separation of the U.S. business from
the Company by way of a special
distribution in kind in the form of
shares in Altice USA, Inc. (the
"Separation") (please see agenda
item 6 of the 2018 AGM agenda), and
as also communicated in the press
release dated January 8, 2018, it is
proposed to change the name of the
Company to Altice Europe N.V.
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Articles of Association: these articles of

Articles of Association: these articles of

association;
Board: the board of directors of the

association;
Board: the board of directors of the

Company;
CEO: the chief executive officer of the

Company;
CEO: the chief executive officer of the

Board;
Chairman: the chairman of the Board;

Board;
Chairman: the chairman of the Board;

Common Share: each Common Share A

Common Share: each Common Share A

and each Common Share B;
Common Share A: a common share A in

and each Common Share B;
Common Share A: a common share A in

the capital of the Company;
Common Share B: a common share B in

the capital of the Company;
Common Share B: a common share B in

the capital of the Company;
Company: Altice N.V.;
Company Body: the Board or the General

the capital of the Company;
Company: Altice Europe N.V.;
Company Body: the Board or the General

Meeting;
Control: over a Shareholder that is a legal

Meeting;
Control: over a Shareholder that is a legal

entity means:
(a)
the ownership of legal and/or

entity means:
(a)
the ownership of legal and/or

beneficial title to voting securities that
represent more than fifty percent
(50%) of the votes in the general
(b)

meeting of such legal entity; and/or
being empowered to appoint,

The implementation of the proposed
amendment to the articles of
association reflected herein is subject
to effectuation of the Separation.

beneficial title to voting securities that
represent more than fifty percent
(50%) of the votes in the general
(b)

meeting of such legal entity; and/or
being empowered to appoint, suspend

suspend or dismiss or cause the
appointment, suspension or dismissal
of at least a majority of the members

or dismiss or cause the appointment,
suspension or dismissal of at least a
majority of the members of the

of the management board,
supervisory board or any similar

management board, supervisory
board or any similar governing body
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(c)

governing body of such legal entity,

of such legal entity, whether through

whether through the exercise of
voting rights, by contract or otherwise;
and/or

the exercise of voting rights, by
contract or otherwise; and/or
the power to direct or cause the

the power to direct or cause the
direction of the management and
policies of such entity, whether

(c)

direction of the management and
policies of such entity, whether
through the exercise of voting rights,

through the exercise of voting rights,
by contract or otherwise;
Controller: (i) Patrick Drahi, born in

by contract or otherwise;
Controller: (i) Patrick Drahi, born in

Casablanca, Morocco, on the twentieth day
of August nineteen hundred sixty-three,
individually or (if applicable) together with

of August nineteen hundred sixty-three,
individually or (if applicable) together with
any of his children who indirectly hold

any of his children who indirectly hold
Common Shares or (ii) Patrick Drahi's heirs
jointly;
Depositary Receipts: depositary receipts

Common Shares or (ii) Patrick Drahi's heirs
jointly;
Depositary Receipts: depositary receipts

issued in respect of Shares;
Distributable Equity: the part of the
Company's equity which exceeds the
aggregate of the paid in and called up part
of the capital and the reserves which must
be maintained pursuant to the law;
DRH rights: the rights conferred by law
upon holders of depositary receipts issued
with the Company's cooperation for shares
in its capital;
General Meeting: a meeting of
Shareholders and other persons entitled to

Casablanca, Morocco, on the twentieth day

issued in respect of Shares;
Distributable Equity: the part of the
Company's equity which exceeds the
aggregate of the paid in and called up part
of the capital and the reserves which must
be maintained pursuant to the law;
DRH rights: the rights conferred by law
upon holders of depositary receipts issued
with the Company's cooperation for shares
in its capital;
General Meeting: a meeting of
Shareholders and other persons entitled to
attend meetings of Shareholders or the
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attend meetings of Shareholders or the

corporate body of the Company consisting

corporate body of the Company consisting
of Shareholders entitled to vote, together
with pledgees and usufructuaries to whom

of Shareholders entitled to vote, together
with pledgees and usufructuaries to whom
voting rights attributable to Shares accrue,

voting rights attributable to Shares accrue,
as the case may be;
in writing: by letter, by telecopier, by e-mail,

as the case may be;
in writing: by letter, by telecopier, by e-mail,

or by a legible and reproducible message
otherwise electronically sent, provided that
the identity of the sender can be sufficiently

otherwise electronically sent, provided that
the identity of the sender can be sufficiently
established;
Nominating Shareholder: (i) Next Alt S.à

established;
Nominating Shareholder: (i) Next Alt S.à

or by a legible and reproducible message

r.l., a limited liability company (société à

r.l., a limited liability company (société à
responsabilité limitée) governed by

responsabilité limitée) governed by
Luxembourg law, having its official seat in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Luxembourg law, having its official seat in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
and its registered office at 3, Boulevard

and its registered office at 3, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the

Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies register

Luxembourg trade and companies register
(Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 194.978, provided that Next

(Registre de Commerce et des Sociétés)
under number B 194.978, provided that Next
Alt S.à r.l. (a) holds a direct interest of at

Alt S.à r.l. (a) holds a direct interest of at
least thirty percent (30%) of the aggregate

least thirty percent (30%) of the aggregate
nominal value of the issued and outstanding

nominal value of the issued and outstanding
Common Shares and (b) is Controlled by the
Controller, or (ii) when Next Alt S.à r.l. does

Common Shares and (b) is Controlled by the
Controller, or (ii) when Next Alt S.à r.l. does
not hold a direct interest of at least thirty

not hold a direct interest of at least thirty
percent (30%) of the aggregate nominal

percent (30%) of the aggregate nominal
value of the issued and outstanding
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value of the issued and outstanding

Common Shares and/or is no longer

Common Shares and/or is no longer
Controlled by the Controller, any other legal
entity which (x) holds a direct interest of at

Controlled by the Controller, any other legal
entity which (x) holds a direct interest of at
least thirty percent (30%) of the aggregate

least thirty percent (30%) of the aggregate
nominal value of the issued and outstanding
Common Shares and (y) is Controlled by the

nominal value of the issued and outstanding
Common Shares and (y) is Controlled by the
Controller;
Preference Share: each Preference Share

Controller;
Preference Share: each Preference Share
A and each Preference Share B;
Preference Share A: a preference share A
in the capital of the Company;
Preference Share B: a preference share B
in the capital of the Company;
President: the president of the Board;
Secretary: the secretary of the Company;
Share: a share in the capital of the
Company; unless the contrary is apparent,
this shall include each Common Share and
Preference Share;
Shareholder: a holder of one or more
Shares;
Subsidiary: a subsidiary of the Company as
referred to in Section 2:24a of the Dutch
Civil Code;
Vice-President: the vice-president of the
Board;
WFT: the Financial Supervision Act (Wet op

A and each Preference Share B;
Preference Share A: a preference share A
in the capital of the Company;
Preference Share B: a preference share B
in the capital of the Company;
President: the president of the Board;
Secretary: the secretary of the Company;
Share: a share in the capital of the
Company; unless the contrary is apparent,
this shall include each Common Share and
Preference Share;
Shareholder: a holder of one or more
Shares;
Subsidiary: a subsidiary of the Company as
referred to in Section 2:24a of the Dutch
Civil Code;
Vice-President: the vice-president of the
Board;
WFT: the Financial Supervision Act (Wet op
het financieel toezicht).

het financieel toezicht).
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2.1

The Company's name is:
Altice N.V.

2.1

The Company's name is:
Altice Europe N.V.

Please see above.
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DRIELUIK
VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING ("WIJZIGING 1")
ALTICE N.V.
Dit drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Altice N.V. (de "Vennootschap"), zoals voorgesteld aan de algemene vergadering van de
Vennootschap op 18 mei 2018 (agendapunt 7(a)).
De eerste kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer, de middelste kolom de voorgestelde wijzigingen (in kleur) ten opzichte van de huidige
statuten en de rechter kolom bevat een toelichting.
Dit document is beschikbaar op het kantoor van de Vennootschap en via haar website (www.altice.net).

HUIDIGE STATUTEN

1.1

In de statuten wordt verstaan onder:
aandeel: een aandeel in het kapitaal van de

VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

1.1

In de statuten wordt verstaan onder:
aandeel: een aandeel in het kapitaal van de

vennootschap; tenzij het tegendeel blijkt, is
daaronder zowel begrepen elk gewoon
aandeel als elk preferent aandeel;
aandeelhouder: een houder van één of

vennootschap; tenzij het tegendeel blijkt, is
daaronder zowel begrepen elk gewoon
aandeel als elk preferent aandeel;
aandeelhouder: een houder van één of

meer aandelen;
accountant: een registeraccountant of een

meer aandelen;
accountant: een registeraccountant of een

andere accountant als bedoeld in artikel
2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel
een organisatie waarin zodanige

andere accountant als bedoeld in artikel
2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel
een organisatie waarin zodanige

accountants samenwerken;
AFM: Stichting Autoriteit Financiële

accountants samenwerken;
AFM: Stichting Autoriteit Financiële Markten;

Markten;

TOELICHTING

In verband met de voorgestelde
afscheiding van de Amerikaanse
activiteiten van de Vennootschap door
middel van een uitkering in natura in
de vorm van aandelen in Altice USA,
Inc. (de "Afscheiding") (zie
agendapunt 6 van de 2018 AVA
agenda) en zoals ook
gecommuniceerd in een persbericht
op 8 januari 2018, wordt voorgesteld
de naam van de Vennootschap te
wijzigen in Altice Europe N.V.
De implementatie van de
voorgestelde wijziging van de statuten
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AFM melding: een melding die op grond

AFM melding: een melding die op grond

van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet
worden gedaan;
algemene vergadering: een bijeenkomst

van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet
worden gedaan;
algemene vergadering: een bijeenkomst

van aandeelhouders en andere personen
met vergaderrechten of het
vennootschapsorgaan bestaande uit

van aandeelhouders en andere personen
met vergaderrechten of het
vennootschapsorgaan bestaande uit

stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede
pandhouders en vruchtgebruikers aan wie
het stemrecht op aandelen toekomt, al naar

stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede
pandhouders en vruchtgebruikers aan wie
het stemrecht op aandelen toekomt, al naar

gelang het geval;
bestuur: de raad van bestuur van de

gelang het geval;
bestuur: de raad van bestuur van de

vennootschap;
CEO: de chief executive officer van het

vennootschap;
CEO: de chief executive officer van het

bestuur;
certificaathoudersrechten: de rechten die

bestuur;
certificaathoudersrechten: de rechten die

de wet toekent aan houders van met
medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen in haar

de wet toekent aan houders van met
medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen in haar

kapitaal;
certificaten: uitgegeven certificaten van

kapitaal;
certificaten: uitgegeven certificaten van

aandelen;
controle: ten aanzien van iedere

aandelen;
controle: ten aanzien van iedere

aandeelhouder die een juridische entiteit is,

aandeelhouder die een juridische entiteit is,

betekent:
(a)
het in juridische en/of economische
zin houden van stemgerechtigde

betekent:
(a)
het in juridische en/of economische
zin houden van stemgerechtigde

effecten waaraan in totaal meer dan
vijftig procent (50%) van de stemmen

zoals in dit drieluik opgenomen, is
voorwaardelijk aan de implementatie
van de Afscheiding.

effecten waaraan in totaal meer dan
vijftig procent (50%) van de stemmen
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(b)

(c)

in de algemene vergadering van die

in de algemene vergadering van die

juridische entiteit is verbonden; en/of
de bevoegdheid om meer dan de helft
van de leden van het bestuur of de

juridische entiteit is verbonden; en/of
de bevoegdheid om meer dan de helft
van de leden van het bestuur of de

(b)

raad van commissarissen dan wel de
leden van een daarmee vergelijkbaar
orgaan van die juridische entiteit te

raad van commissarissen dan wel de
leden van een daarmee vergelijkbaar
orgaan van die juridische entiteit te

(doen) benoemen, schorsen of
ontslaan door uitoefening van
stemrecht, op basis van een

(doen) benoemen, schorsen of
ontslaan door uitoefening van
stemrecht, op basis van een

overeenkomst of anderszins; en/of
de bevoegdheid om het bestuur en
het beleid van die juridische entiteit te

overeenkomst of anderszins; en/of
de bevoegdheid om het bestuur en
het beleid van die juridische entiteit te

(c)

bepalen of te doen bepalen door
uitoefening van stemrecht, op basis
van een overeenkomst of anderszins;
controleur: (i) Patrick Drahi, geboren te

bepalen of te doen bepalen door
uitoefening van stemrecht, op basis
van een overeenkomst of anderszins;
controleur: (i) Patrick Drahi, geboren te

Casablanca, Marokko, op twintig augustus
negentienhonderddrieënzestig, zelfstandig

Casablanca, Marokko, op twintig augustus
negentienhonderddrieënzestig, zelfstandig

of (indien van toepassing) gezamenlijk met
elk van zijn kinderen die indirect gewone
aandelen houden of (ii) Patrick Drahi’s

of (indien van toepassing) gezamenlijk met
elk van zijn kinderen die indirect gewone
aandelen houden of (ii) Patrick Drahi’s

erfgenamen gezamenlijk;
dochtermaatschappij: een

erfgenamen gezamenlijk;
dochtermaatschappij: een

dochtermaatschappij van de vennootschap
als bedoeld in artikel 2:24a van het
Burgerlijk Wetboek;
gewoon aandeel: elk gewoon aandeel A en

dochtermaatschappij van de vennootschap
als bedoeld in artikel 2:24a van het
Burgerlijk Wetboek;
gewoon aandeel: elk gewoon aandeel A en

elk gewoon aandeel B;

elk gewoon aandeel B;
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gewoon aandeel A: een gewoon aandeel A

gewoon aandeel A: een gewoon aandeel A

in het kapitaal van de vennootschap;
gewoon aandeel B: een gewoon aandeel B

in het kapitaal van de vennootschap;
gewoon aandeel B: een gewoon aandeel B

in het kapitaal van de vennootschap;
preferent aandeel: elk preferent aandeel A

in het kapitaal van de vennootschap;
preferent aandeel: elk preferent aandeel A

en elk preferent aandeel B;
preferent aandeel A: een preferent aandeel

en elk preferent aandeel B;
preferent aandeel A: een preferent aandeel

A in het kapitaal van de vennootschap;
preferent aandeel B: een preferent aandeel

A in het kapitaal van de vennootschap;
preferent aandeel B: een preferent aandeel

B in het kapitaal van de vennootschap;
president: de president van het bestuur;
schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door

B in het kapitaal van de vennootschap;
president: de president van het bestuur;
schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door

een op andere wijze langs elektronische

een op andere wijze langs elektronische

weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht, mits de identiteit
van de verzender met afdoende zekerheid

weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht, mits de identiteit
van de verzender met afdoende zekerheid

kan worden vastgesteld;
secretaris: de secretaris van de

kan worden vastgesteld;
secretaris: de secretaris van de

vennootschap;
statuten: deze statuten;
uitkeerbare eigen vermogen: het deel van

vennootschap;
statuten: deze statuten;
uitkeerbare eigen vermogen: het deel van

het eigen vermogen van de vennootschap,

het eigen vermogen van de vennootschap,

dat het gestorte en opgevraagde deel van
het kapitaal vermeerderd met de reserves

dat het gestorte en opgevraagde deel van
het kapitaal vermeerderd met de reserves

die krachtens de wet moeten worden
aangehouden, te boven gaat;
vennootschap: Altice N.V.;

die krachtens de wet moeten worden
aangehouden, te boven gaat;
vennootschap: Altice Europe N.V.;

vennootschapsorgaan: het bestuur of de

vennootschapsorgaan: het bestuur of de

algemene vergadering;

algemene vergadering;
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vice-president: de vice-president van het

vice-president: de vice-president van het

bestuur;
voordragende aandeelhouder: (i) Next Alt

bestuur;
voordragende aandeelhouder: (i) Next Alt

S.à r.l., een vennootschap (société à

S.à r.l., een vennootschap (société à

responsabilité limitée) naar Luxemburgs
recht, gevestigd te Luxemburg,
Groothertogdom Luxemburg, en

responsabilité limitée) naar Luxemburgs
recht, gevestigd te Luxemburg,
Groothertogdom Luxemburg, en

kantoorhoudende te 3, Boulevard Royal, L2449 Luxemburg, Groothertogdom
Luxemburg, ingeschreven in het

kantoorhoudende te 3, Boulevard Royal, L2449 Luxemburg, Groothertogdom
Luxemburg, ingeschreven in het

Luxemburgse handels- en
ondernemingsregister (Registre de
Commerce et des Sociétés) onder nummer

Luxemburgse handels- en
ondernemingsregister (Registre de
Commerce et des Sociétés) onder nummer

B 194.978, mits Next Alt S.à r.l. (a) een
direct belang houdt van ten minste dertig
procent (30%) van het gezamenlijke

B 194.978, mits Next Alt S.à r.l. (a) een
direct belang houdt van ten minste dertig
procent (30%) van het gezamenlijke

nominale bedrag van de geplaatste en
uitstaande gewone aandelen en (b)
gecontroleerd wordt door de controleur, of

nominale bedrag van de geplaatste en
uitstaande gewone aandelen en (b)
gecontroleerd wordt door de controleur, of

(ii) indien Next Alt S.à r.l. geen direct belang
houdt van ten minste dertig procent (30%)
van het gezamenlijke nominale bedrag van

(ii) indien Next Alt S.à r.l. geen direct belang
houdt van ten minste dertig procent (30%)
van het gezamenlijke nominale bedrag van

de geplaatste en uitstaande gewone
aandelen en/of niet langer wordt

de geplaatste en uitstaande gewone
aandelen en/of niet langer wordt

gecontroleerd door de controleur, elke
andere rechtspersoon die (x) een direct
belang houdt van ten minste dertig procent

gecontroleerd door de controleur, elke
andere rechtspersoon die (x) een direct
belang houdt van ten minste dertig procent

(30%) van het gezamenlijke nominale
bedrag van de geplaatste en uitstaande

(30%) van het gezamenlijke nominale
bedrag van de geplaatste en uitstaande
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2.1

gewone aandelen en (y) gecontroleerd

gewone aandelen en (y) gecontroleerd

wordt door de controleur;
voorzitter: de voorzitter van het bestuur;
WFT: Wet op het financieel toezicht.

wordt door de controleur;
voorzitter: de voorzitter van het bestuur;
WFT: Wet op het financieel toezicht.

De vennootschap draagt de naam: Altice
N.V.

2.1

De vennootschap draagt de naam:
Altice Europe N.V.

Zie de toelichting hierboven.
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