TRIPTYCH
PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION
ALTICE EUROPE N.V.
This triptych includes the proposed amendment to the articles of association of Altice Europe N.V. (the "Company"), as will be proposed to the general
meeting of the Company in its extraordinary general meeting of shareholders to be held on November 6, 2019 (agenda item 3).
The first column sets out the current text of the articles of association, the second column contains the proposed amendment (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

4.2

The authorised capital of the Company equals
three hundred four million five hundred

4.1

The authorised capital of the Company equals

thousand euro (EUR 304,500,000.00).

three hundred four million five hundred two
hundred sixty-one million five hundred
thousand euro

The authorised capital of the Company is

(EUR 304,500,000.00261,500,000).

divided into five billion five hundred million
(5,500,000,000) Common Shares A, with a
nominal value of one eurocent (EUR 0.01)
each, two hundred and forty million
(240,000,000) Common Shares B, with a
nominal value of twenty-five eurocent (EUR

4.2

The authorised capital of the Company is
divided into five billion five hundred four billion
seven hundred forty-three million three
hundred seventy-six thousand four hundred

EXPLANATORY NOTES

Following conversions of Common
Shares B into Common Shares A, the
Company has acquired or will in the
future acquire Common Shares A in
its own share capital. To allow future
cancellations of shares, it is proposed
to reduce the Company's authorised
share capital.

and fifty (5,500,000,0004,743,376,450)
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0.25) each, four billion seven hundred million
(4,700,000,000) Preference Shares A, with a

Common Shares A, with a nominal value of one
eurocent (EUR 0.01) each, two hundred ten

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

million two hundred sixty-four thousand nine
hundred and forty-two and forty
(240,000,000) (210,264,942) Common Shares

nominal value of one eurocent (EUR 0.01)
each.

B, with a nominal value of twenty-five eurocent
(EUR 0.25) each, four billion seven hundred
million (4,700,000,000) (4,000,000,000)
Preference Shares A, 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 one eurocent
(EUR 0.01) each.
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DRIELUIK
VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING
ALTICE EUROPE N.V.
Dit drieluik bevat de voorgestelde wijziging in de statuten van Altice Europe N.V. (de "Vennootschap"), zoals voorgesteld aan de algemene vergadering van
de Vennootschap die zal worden gehouden op 6 november 2019 (agendapunt 3).
De eerste kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer, de middelste kolom de voorgestelde wijziging (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

4.2

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
driehonderdvier miljoen vijfhonderdduizend
euro (EUR 304.500.000,00).

VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING

4.1

vijfhonderdduizend euro (EUR
304.500.000,00261.500.000).

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijf
miljard vijfhonderd miljoen (5.500.000.000)
gewone aandelen A met een nominaal bedrag
van één eurocent (EUR 0,01) elk,
tweehonderdveertig miljoen (240.000.000)

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
driehonderdvier miljoen vijfhonderdduizend
tweehonderdeenenzestig miljoen

4.2

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijf
miljard vijfhonderdvier miljard
zevenhonderddrieënveertig miljoen

gewone aandelen B met een nominaal bedrag
van vijfentwintig eurocent (EUR 0,25) elk, vier

driehonderdzesenzeventigduizend
vierhonderdvijftig

miljard zevenhonderd miljoen (4.700.000.000)

(5.500.000.0004.743.376.450) gewone

TOELICHTING

Door de conversie van gewone
aandelen B in gewone aandelen A
heeft de Vennootschap een groot
aantal gewone aandelen A in haar
eigen kapitaal verkregen of zal zij die
aandelen in de toekomst in haar eigen
kapitaal verkrijgen. Om toekomstige
intrekking van aandelen mogelijk te
maken, wordt voorgesteld het
maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap te verlagen.
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preferente aandelen A met een nominaal
bedrag van vier eurocent (EUR 0,04) elk, en

aandelen A met een nominaal bedrag van één
eurocent (EUR 0,01) elk, tweehonderdveertig

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

tweehonderdtien miljoen
tweehonderdvierenzestigduizend
negenhonderdtweeënveertig (240.000.000)
(210.264.942) gewone aandelen B met een
nominaal bedrag van vijfentwintig eurocent
(EUR 0,25) elk, vier miljard zevenhonderd
miljoen (4.700.000.000) (4.000.000.000)
preferente aandelen A met een nominaal
bedrag van vier eurocent (EUR 0,04) elk, en
éénhonderd vijftig miljoen (150.000.000)
preferente aandelen B met een nominaal
bedrag van een eurocent (EUR 0,01) elk.
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