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Zelfregistratie
Met behulp van de AVA-software van Lumi kunnen deelnemers zichzelf
registreren aan het begin van de vergadering om het registratieproces te
bespoedigen. Onze intuïtieve mobiele applicatie draait op een gesloten,
beveiligd lokaal netwerk en kan direct worden gebruikt naast de reeds
bestaande software voor uw vergaderingen. Dit product baant de
weg voor een geheel digitale AVA, waarbij papier
volledig overbodig is geworden maar u
wel de beschikking hebt over alle
controlesporen en de rapportageinformatie die u nodig hebt.

Fast Track
Beheerders of
organisatoren van
vergaderingen kunnen
ervoor kiezen om
barcodes te blijven
gebruiken – of in plaats
hiervan QR-codes te
gaan gebruiken – voor
de deelnemersbrieven.
Deelnemers kunnen zichzelf
registreren door middel van deze
brief, óf via een ‘fast lane’. U kunt
ervoor kiezen om daarnaast een bemande
registratiebalie in te zetten voor iedereen die
zich in persoon wil inschrijven voor de vergadering.
Het gaat dan bijvoorbeeld om afgevaardigden van bedrijven,
derden, of andere personen die geen registratiebrief hebben.
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Directe inschrijving
Deelnemers die handmatig hun
QR-code of barcode inscannen
via een laptop of tablet kunnen
zich direct registreren voor de
vergadering. Afhankelijk van de
gewenste manier van registratie
en andere wensen van de klant,
kunnen er ook laptops of tablets
worden geleverd.
Zodra aandeelhouders hun code
hebben gescand, krijgen ze toegang
tot de vergadering.

Hoe Het Werkt
De beheerder verstuurt QR-code

Aandeelhouder neemt code

of barcode via deelnemersbrief

mee naar vergadering

Personen zonder code
worden geregistreerd
door medewerkers

Aandeelhouder mag
vergadering bijwonen
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Contactpersoon
AUSTRALIË

ZUID-AFRIKA

Naam: Oliver Bampfield

Naam: Andrej Vladar

E-mail: oliver.bampfield@lumiglobal.com

E-mail: andrej.vladar@lumiglobal.com

Telefoonnummers:

Telefoonnummers:

Sydney: +61 2 8075 0100

Gauteng: +27 87 806 4284

Melbourne: +61 3 8669 5160

Western Cape: +27 21 065 0355

CANADA

SINGAPORE

Naam: André Cinq-Mars

Naam: Merion Trask

E-mail: andre.cinq-mars@lumiglobal.com

E-mail: merion.trask@lumiglobal.com

Telefoonnummers:

Telefoonnummer: +65 (0) 6385 6676

+1 514-642-3664
+1 866-449-3664

VERENIGD KONINKRIJK
Naam: Pete Fowler

BELGIË

E-mail: peter.fowler@lumiglobal.com

Naam: Rita Baeyens

Telefoonnummer: +44 3300 583 952

E-mail: rita.baeyens@lumiglobal.com
Telefoonnummer: +32 3 740 33 00

VERENIGDE STATEN
Naam: Simon Bryan

FRANKRIJK

E-mail: simon.bryan@lumiglobal.com

Naam: François Lenormand

Telefoonnummer: +1 612 851 2037

E-mail: francois.lenormand@lumiglobal.com
Telefoonnummer: +33 1 84 19 57 80
HONG KONG
Naam: Merion Trask
E-mail: merion.trask@lumiglobal.com
Telefoonnummer: +852 3728 9700
NEDERLAND
Naam: Frank Schoonhoven
E-mail: frank.schoonhoven@lumiglobal.com
Telefoonnummer: +31 346 860 000
MIDDEN-OOSTEN
Naam: Yousef Qaren
E-mail: yousef.qaren@lumiglobal.com
Telefoonnummer: +971 4 501 5505
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