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Schiphol, 24 juni 2011

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Luchthaven Schiphol, nodigt haar aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden uit een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.
De vergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 augustus 2011 in Triple Ace World Trade Center
Amsterdam, Zaal Place du Tertre, ontvangst vanaf 17:15 uur, aanvang 17:45 uur.
Strawinskylaan 77
1077 XW Amsterdam
T: 020 57 53 300
E: info@vivendamediagroep.nl
Aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aandelenbewijzen uiterlijk
vrijdag 5 augustus 2011 om 17:00 uur te deponeren bij Kas Bank NV, Afdeling Income
Collection/Global Proxy Voting, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.4.928
(T: 020 55 75 182). Het te ontvangen depotbewijs dient als bewijs van toegang tot de vergadering.
De vergaderrechten kunnen met inachtneming van het bepaalde in de statuten worden uitgeoefend
door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich
voorafgaande aan de toelating tot de vergadering te legitimeren. Vergadergerechtigden wordt
derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.
De agenda met de bijbehorende stukken, daaronder het jaarverslag 2010, statutenwijziging alsmede
de toelichting op het voorstel, liggen tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de
vennootschap. Afschriften zijn kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap, WTC Schiphol Boulevard 383,
1118 BJ te Luchthaven Schiphol (T: 020 30 80 150; E: info@vivendamediagroep.nl),
Afdeling Income Collection/Global Proxy Voting, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam (T: 020 55
75 182; E: global.proxyvoting@kasbank.com) en te raadplegen op de website van de vennootschap
www.vivendamediagroep.nl.

Schiphol, 24 juni 2010.
Vivenda Media Groep N.V.

Vivenda Media Groep NV
Vivenda Media Groep is genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam en heeft als kernactiviteit het
aanbieden van online marketing- en mediadiensten. Het internetbedrijf bestaat uit twee
dochterondernemingen, te weten Zuka.nl en Factotum. Zuka.nl richt zich op particuliere aanbieders
van woningen. Factotum levert software en multimediatoepassingen aan intermediairs in de
huizenmarkt, zoals makelaars. Vivenda heeft de ambitie haar internetplatform verder te ontwikkelen
in nieuwe afzetsectoren, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Een eerste stap in de
internationale ambitie krijgt vorm via Vivenda’s 50%-deelneming in Vivenda Deutschland, waarmee
de markten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in navolging van Nederland worden ontwikkeld.
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