PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF
ALTICE N.V.
This document provides an explanation to the proposed amendment to the articles of association of Altice N.V. (the "Company"). This document is
available for inspection at the offices of the Company and on the website of the Company (www.altice.net).
UNOFFICIAL TRANSLATION
PROVISION OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
BEFORE THE PROPOSED AMENDMENT
32.2

The agenda for such meeting shall announce,
inter alia, the following matters:
(a)
discussion of the annual report,
including corporate governance;
(b)
discussion and adoption of the annual
accounts;
(c)
discharge of the Board members;
(d)
appointments for any vacancies;
(e)
reservation- and dividend policy,
including the policy regarding the
allocation of profits;
(f)
proposal to cancel Common Shares B
and/or other Shares the Company
holds in its own capital;
(g)
any other proposals presented by the
Board and announced with due
observance of Article 40 as well as
proposals made by Shareholders in
accordance with provisions of the law
and the provisions of the Articles of
Association.

UNOFFICIAL TRANSLATION
PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF
ASSOCIATION
32.2

The agenda for such meeting shall
announce, inter alia, the following matters:
(a)
discussion of the annual report,
including corporate governance;
(b)
discussion and adoption of the annual
accounts;
(c)
discharge of the Board members;
(d)
appointments for any vacancies;
(e)
reservation- and dividend policy,
including the policy regarding the
allocation of profits;
(f)
proposal to cancel Shares the
Company holds in its own capital;
(g)
any other proposals presented by the
Board and announced with due
observance of Article 40 as well as
proposals made by Shareholders in
accordance with provisions of the law
and the provisions of the Articles of
Association.

EXPLANATORY NOTES

It is proposed to amend article 32.2(f) in
order to refer to a more general
authorisation of the Board to cancel all
classes of shares at its own discretion
as an agenda item for the general
meeting.
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VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN
ALTICE N.V.
Dit document geeft een toelichting op een voorgestelde wijziging van de statuten van Altice N.V. (de "Vennootschap"). Een afschrift van dit document ligt
ter inzage ten kantore van de Vennootschap en kan worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.altice.net).

BEPALING IN DE STATUTEN ZOALS DEZE LUIDT
VÓÓR DE BETREFFENDE WIJZIGING
32.2

De agenda van deze vergadering bevat onder
meer de volgende onderwerpen:
(a)
bespreking van het jaarverslag,
inclusief corporate governance;
(b)
bespreking en vaststelling van de
jaarrekening;
(c)
decharge van de bestuurders;
(d)
voorziening in eventuele vacatures;
(e)
reserverings- en dividendbeleid,
waaronder begrepen het beleid inzake
de winstbestemming;
(f)
voorstel tot intrekking van gewone
aandelen B en/of andere aandelen die
de vennootschap houdt in haar eigen
kapitaal;
(g)
eventuele andere onderwerpen door
het bestuur aan de orde gesteld en
aangekondigd met inachtneming van
artikel 40, alsmede voorstellen van
aandeelhouders die overeenkomstig
het bepaalde in de wet en de
bepalingen van de statuten zijn
ingediend.

VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

32.2

De agenda van deze vergadering bevat
onder meer de volgende onderwerpen:
(a)
bespreking van het jaarverslag,
inclusief corporate governance;
(b)
bespreking en vaststelling van de
jaarrekening;
(c)
decharge van de bestuurders;
(d)
voorziening in eventuele vacatures;
(e)
reserverings- en dividendbeleid,
waaronder begrepen het beleid
inzake de winstbestemming;
(f)
voorstel tot intrekking van aandelen
die de vennootschap houdt in haar
eigen kapitaal;
(g)
eventuele andere onderwerpen door
het bestuur aan de orde gesteld en
aangekondigd met inachtneming van
artikel 40, alsmede voorstellen van
aandeelhouders die overeenkomstig
het bepaalde in de wet en de
bepalingen van de statuten zijn
ingediend.

TOELICHTING

De wijziging van artikel 32.2(f) wordt
voorgesteld om te verwijzen naar een
meer algemene machtiging van het
bestuur tot intrekking van alle klassen
van aandelen naar eigen goeddunken
als agendapunt van de algemene
vergadering.
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