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STAES Bart

From: Maebe, Dries <Dries.Maebe@belux.imptob.com>
Sent: 04 September 2013 10:41
To: STAES Bart
Cc: epotier@ccstrategies.be; Nathalie Van Laeken; De Baets, Kris
Subject: RE: bedrijfsbezoek Rizla Wilrijk

Geachte mevrouw Vandekerckhove,

Dankjewel voor uw bevestiging. Wij geven onze collega’s in de fabriek in Wilrijk door dat zij de heer Staes op vrijdag
4 oktober om 10u mogen verwachten.

Het adres waar het bezoek zal doorgaan is als volgt:
Rizla Belgium – Ets.L.Lacroix Fils NV
St Bavostraat 66
B-2610 Antwerpen (Wilrijk)

Indien u in tussentijd nog bijkomende vragen zou hebben mag u mij uiteraard steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Dries

Dries Maebe
Legal & Corporate Affairs Coordinator

Imperial Tobacco Belgium
Schaliënhoevedreef, 20H
B-2800 Mechelen
Belgium

Tel: +32 (0) 15 29 99 06
Fax: +32 (0)15 26 24 47
GSM: +32 (0)499 37 96 47

From: STAES Bart [mailto:bart.staes@europarl.europa.eu]
Sent: maandag 2 september 2013 12:54
To: Eric Potier
Cc: De Baets, Kris; Maebe, Dries; Nathalie Van Laeken; STAES Bart
Subject: RE: bedrijfsbezoek Rizla Wilrijk

Beste heer Potier,

Voor dhr. Staes zou dit het best uitkomen in de voormiddag van 10u – 12u. Normaalgezien zal hij alleen komen.
Mailt u ons nog de adresgegevens door en waar dhr. Staes precies verwacht wordt?

Alvast bedankt.
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Met vriendelijke groeten,

Angelique

Angelique Vandekerckhove
Medewerker Bart Staes
Europarlementslid Groen

www.bartstaes.be
_________________________
Europees Parlement - ASP 7H145
Wiertzstraat 60 - 1047 Brussel
Tel 02 284 56 42 - Fax 02 284 96 42
angelique.vandekerckhove@europarl.europa.eu

From: Eric Potier [mailto:epotier@ccstrategies.be]
Sent: 02 September 2013 11:44
To: STAES Bart
Cc: De Baets, Kris; Maebe, Dries; Nathalie Van Laeken
Subject: RE: bedrijfsbezoek Rizla Wilrijk

Beste Mevrouw Vandekerckhove,

Van harte dank voor de principiële toezegging van de heer Staes voor dit bedrijfsbezoek. Wij stellen dan
vrijdag 4 oktober voor.
Wat zou de heer Staes het best schikken , in de morgen of in de namiddag ? Voor ons kan allebei.
Komt de heer Staes alleen of zal hij vergezeld zijn van andere personen?

Reken voor het geheel , met welkom en korte uiteenzetting, vraag en antwoord gevolgd door een geleid
bezoek aan de werkvloer en eventuele nabespreking, op zo’n 2 uur max.

Met dank voor uw reactie en met vriendelijke groeten

Eric Potier
Managing Director
CC Strategies
Belgicastraat 1 b.4
1930 Zaventem
tel : + 32 2 704 46 90 - fax + 32 2 721 95 41
M : +32 495 53 08 18

The information transmitted is intended only for the person or company to which it is addressed and may
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
We will have no liability whatsoever in case of security problem that this message may cause to any system.

From: STAES Bart [mailto:bart.staes@europarl.europa.eu]
Sent: maandag 2 september 2013 11:06
To: Eric Potier
Cc: STAES Bart
Subject: bedrijfsbezoek Rizla Wilrijk

Beste heer Potier,

We mailen u naar aanleiding van ons telefoontje en de brief gericht aan dhr. Staes.
Hartelijk dank voor de uitnodiging tot een bedrijfsbezoek.
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Dhr. Staes wil daar zeker op ingaan, maar de eerstkomende 4 weken zal dit moeilijk lukken wegens een
reeds volle agenda, waaronder plenaire zitting in Straatsburg volgende week, en afhankelijk van hoe veel
tijd het bezoek in beslag zou nemen.

Het eerstvolgende vrije moment is vrijdagnamiddag 27 september of vrijdag 4 oktober.
Indien dit ook voor het bedrijf opportuun is, kunnen we in die periode een bezoek vastleggen.

Met vriendelijke groeten,

Angelique

Angelique Vandekerckhove
Medewerker Bart Staes
Europarlementslid Groen

www.bartstaes.be
_________________________
Europees Parlement - ASP 7H145
Wiertzstraat 60 - 1047 Brussel
Tel 02 284 56 42 - Fax 02 284 96 42
angelique.vandekerckhove@europarl.europa.eu

__________________________________________________________

Imperial Tobacco Limited and Group Companies

www.imperial-tobacco.com

This email is confidential and may contain information that is privileged and exempt from disclosure by
law. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return email and then delete it
from your system; you should not copy it or disclose its contents to anyone. Imperial Tobacco Limited and
Group Companies reserve the right to monitor all email communications through their networks. Emails are
not secure and cannot be guaranteed to be error free as they can be intercepted, amended, lost or destroyed,
or contain viruses. Anyone who communicates with us by email is taken to accept these risks.


