ENGLISH

Please note that the Annual Shareholders’ Meeting is an event open to shareholders only.
How to register for Melexis' virtual Annual Shareholders’ Meeting:

1. Registered shareholder: fill in the attendance form provided to you and return it to the Company
as described in the convening notice (see www.melexis.com/en/investors/shareinformation/shareholders-meetings);
OR
Holder of dematerialized shares: instruct your bank/financial institution that you wish to
participate at the meeting as described in the convening notice (see
www.melexis.com/en/investors/share-information/shareholders-meetings).
2. Register online by filling in all required fields.
3. After the registration process is completed, you will receive an e-mail asking you to provide a scan
of your ID or passport used in step 2. We will only use this information to verify your identity.
4. After verification and validation of your details, you will receive an e-mail with your personal dialin details to log in to the virtual meeting on 11 May 2021 at 11:00 CET. Please note that, due to
technical reasons, your log-in details can only be provided a few days before the Meeting.
We remind you that electronic voting during the meeting will not be possible. If you wish to vote,
please use the relevant form to vote via a power of attorney as described in the convening notice (see
www.melexis.com/en/investors/share-information/shareholders-meetings).

NEDERLANDS

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is een evenement dat alleen toegankelijk is voor
aandeelhouders.
Hoe kunt u zich inschrijven voor de virtuele jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Melexis?

1. Geregistreerde aandeelhouder: vul het aan u verstrekte aanwezigheidsformulier in en stuur
het terug naar de Vennootschap zoals beschreven in de oproepingsbrief (zie
www.melexis.com/en/investors/share-information/shareholders-meetings);

Melexis NV| Rozendaalstraat 12 | 8900 Ieper | Phone: +32 57 226 131 |
Register Legal Persons Ghent, division of Ieper 0435.604.729| V.A.T. BE0435.604.729

OF
Houder van gedematerialiseerde aandelen: informeer uw bank/financiële instelling van uw
wens om deel te nemen aan de vergadering zoals beschreven in de oproepingsbrief (zie
www.melexis.com/en/investors/share-information/shareholders-meetings).
2. Registreer online door alle verplichte velden in te vullen.
3. Nadat uw registratieproces is voltooid, ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om ons een
scan van uw ID of paspoort te bezorgen die u in stap 2 hebt gebruikt. We zullen deze informatie
alleen gebruiken om uw identiteit te verifiëren.
4. Nadat uw gegevens geverifieerd en geldig verklaard zijn, ontvangt u een e-mail met uw
persoonlijke inbelgegevens om in te loggen op de virtuele vergadering op 11 mei 2021 om
11:00 CET. Gelieve te noteren dat uw inloggegevens om technische redenen pas enkele dagen
voor de vergadering kunnen worden verstrekt.
Wij herinneren u eraan dat elektronisch stemmen tijdens de vergadering niet mogelijk is. Indien u toch
wenst te stemmen, gelieve dan de desbetreffende formulieren te gebruiken om te stemmen via een
volmacht zoals beschreven in de oproepingsbrief (zie www.melexis.com/en/investors/shareinformation/shareholders-meetings).
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