TRYPTICH
PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION ("AMENDMENT 2")
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(b)).
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

4.1

The authorised capital of the Company

4.1

equals three hundred forty-five million nine
hundred sixty-two thousand six hundred
thirty-nine euro and fifty eurocent

The authorised capital of the Company
equals three hundred forty-five million nine
hundred sixty-two thousand six hundred
thirty-nine and fifty eurocent (EUR
345,962,639.50) three hundred four
million five hundred thousand euro (EUR

(EUR 345,962,639.50).

304,500,000.00).
4.2

The authorised capital of the Company is
divided into eight billion one hundred forty-

4.2

The authorised capital of the Company is
divided into eight billion one hundred forty-

six million two hundred sixty-three thousand
nine hundred fifty (8,146,263,950) Common
Shares A, with a nominal value of one

six million two hundred sixty-three thousand
nine hundred fifty (8,146,263,950) five
billion five hundred million

eurocent (EUR 0.01) each, three hundred

(5,500,000,000) Common Shares A, with a

EXPLANATORY NOTES

Following conversions of Common
Shares B into Common Shares A
pursuant to which the Company
acquired a large number of Common
Shares A in its own share capital, the
Company recently cancelled part of
these shares and announced a further
cancellation. In connection therewith
and to allow for future cancellations, it
is proposed to reduce the authorised
capital of the Company.
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million (300,000,000) Common Shares B,

nominal value of one eurocent (EUR 0.01)

with a nominal value of twenty-five eurocent
(EUR 0.25) each, four billion seven hundred
(4,700,000,000) Preference Shares A, with a

each, three hundred million (300,000,000)
two hundred and forty million
(240,000,000) Common Shares B, with a

nominal value of four eurocent (EUR 0.04)
each, and one hundred fifty million
(150,000,000) Preference Shares B, with a

nominal value of twenty-five eurocent (EUR
0.25) each, four billion seven hundred
(4,700,000,000) Preference Shares A, with a

nominal value of one eurocent (EUR 0.01)
each.

nominal value of four eurocent (EUR 0.04)
each, and one hundred fifty million
(150,000,000) Preference Shares B, with a
nominal value of one eurocent (EUR 0.01)
each.

17.1

Each Board member shall be appointed for
a term to be determined by the General
Meeting. A Board member is appointed for a

17.1

Each Board member shall be appointed for
a term to be determined by the General
Meeting. A Board member is appointed for a

maximum period of four (4) years, provided
that, unless a Board member resigns earlier,
his appointment period shall end

maximum period of four (4) years, provided
that, unless a Board member resigns earlier,
his appointment period shall end

immediately after the annual General
Meeting that will be held in the fourth (4th)
calendar year after the date of his

immediately after the annual General
Meeting that will be held in the fourth (4th)
calendar year after the date of his
appointment. An Executive Board member

appointment. A Board member may be
reappointed for a term of not more than four
(4) years at a time, with due observance of
the provision in the previous sentence.

In accordance with best practice
provision 2.2.2 of the Corporate
Governance Code, it is proposed to
revise the term of reappointment of
Non-Executive Board members.

may be reappointed for a term of not more
than four (4) years at a time, with due
observance of the provision of the previous
sentence. A Non-Executive Board member
may be reappointed once for a term of
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four (4) years, with due observance of the
provision of the first sentence, and
subsequently for a term of two (2) years,
which term may be extended for a
maximum of another two (2) years.
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DRIELUIK
VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING ("WIJZIGING 2")
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(b)).
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

4.1

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
driehonderd vijfenveertig miljoen

VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

4.1

negenhonderd tweeënzestig duizend
zeshonderd negenendertig euro en vijftig
eurocent (EUR 345.962.639,50).

4.2

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
driehonderd vijfenveertig miljoen
negenhonderd tweeënzestig duizend
zeshonderd negenendertig euro en vijftig
eurocent (EUR 345.962.639,50)
driehonderdvier miljoen
vijfhonderdduizend euro (EUR
304.500.000,00).

negenhonderd vijftig (8.146.263.950)
gewone aandelen A met een nominaal
bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk,

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in
acht miljard éénhonderd zesenveertig
miljoen tweehonderd drieënzestig duizend
negenhonderd vijftig (8.146.263.950) vijf
miljard vijfhonderd miljoen
(5.500.000.000) gewone aandelen A met

driehonderd miljoen (300.000.000) gewone

een nominaal bedrag van één eurocent

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in
acht miljard éénhonderd zesenveertig
miljoen tweehonderd drieënzestig duizend

4.2

TOELICHTING

In verband met de conversie van
gewone aandelen B in gewone
aandelen A, waardoor de
Vennootschap een groot aantal
gewone aandelen A in haar eigen
kapitaal verkrijgt, heeft de
Vennootschap recentelijk een
gedeelte van haar eigen aandelen
ingetrokken en een verdere intrekking
bekend gemaakt. In dat kader en om
toekomstige intrekkingen mogelijk te
maken, wordt voorgesteld het
maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap te verlagen.
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aandelen B met een nominaal bedrag van

(EUR 0,01) elk, driehonderd miljoen
(300.000.000) tweehonderdveertig miljoen
(240.000.000) gewone aandelen B met een

vijfentwintig eurocent (EUR 0,25) elk, vier
miljard zevenhonderd miljoen
(4.700.000.000) preferente aandelen A met

nominaal bedrag van vijfentwintig eurocent

een nominaal bedrag van vier eurocent
(EUR 0,04) elk, en éénhonderd vijftig
miljoen (150.000.000) preferente aandelen

(EUR 0,25) elk, vier miljard zevenhonderd
miljoen (4.700.000.000) preferente aandelen
A met een nominaal bedrag van vier

B met een nominaal bedrag van één
eurocent (EUR 0,01) elk.

eurocent (EUR 0,04) elk, en éénhonderd
vijftig miljoen (150.000.000) preferente
aandelen B met een nominaal bedrag van
één eurocent (EUR 0,01) elk.

17.1

Iedere bestuurder wordt benoemd voor een

17.1

Iedere bestuurder wordt benoemd voor een

termijn vastgesteld door de algemene
vergadering. Een bestuurder wordt
benoemd voor een periode van ten hoogste

termijn vastgesteld door de algemene
vergadering. Een bestuurder wordt benoemd
voor een periode van ten hoogste vier (4)

vier (4) jaar, met dien verstande dat, tenzij
een bestuurder eerder aftreedt, zijn
benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na

jaar, met dien verstande dat, tenzij een
bestuurder eerder aftreedt, zijn
benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na

afloop van de jaarlijkse algemene
vergadering gehouden in het vierde
kalenderjaar na de datum van zijn

afloop van de jaarlijkse algemene
vergadering gehouden in het vierde
kalenderjaar na de datum van zijn
benoeming. Een uitvoerende bestuurder

benoeming. Een bestuurder kan worden
herbenoemd voor een termijn van
telkenmale niet langer dan vier (4) jaar, met
inachtneming van het bepaalde in de vorige
volzin.

In lijn met best practice bepaling 2.2.2
van de Corporate Governance Code
wordt voorgesteld de
herbenoemingstermijn van de nietuitvoerende bestuurders aan te
passen.

kan worden herbenoemd voor een termijn
van telkenmale niet langer dan vier (4) jaar,
met inachtneming van het bepaalde in de
vorige volzin. Een niet-uitvoerende
bestuurder kan eenmaal worden
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herbenoemd voor een periode van vier
(4) jaar, met inachtneming van de eerste
volzin en vervolgens voor een periode
van twee (2) jaar, welke periode met
maximaal twee (2) jaar kan worden
verlengd.
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