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AGENDA
1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders over het gebruik van het
toegestane kapitaal en de nagestreefde doeleinden opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het
Wetboek van vennootschappen
2. Toegestaan kapitaal en wijziging van artikel 6 van de statuten
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de raad van bestuur te machtigen om gedurende
twee (2) jaar het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, binnen de grenzen bepaald in artikel 603,
lid 1 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van maximaal 5% van het kapitaal (op
het moment dat de raad van bestuur gebruik maakt van de machtiging) in geval het voorkeurrecht van
de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten, of met een bedrag van maximaal 10% van dat bedrag
in geval het voorkeurrecht van de aandeelhouders niet wordt beperkt of uitgesloten. Voor meer
informatie over het gebruik van het toegestaan kapitaal en de nagestreefde doeleinden wordt
verwezen naar het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604
van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel van besluit:
De algemene vergadering beslist om de volgende leden toe te voegen na het huidige eerste lid van
artikel 6 van de statuten van de Vennootschap, om zo de raad van bestuur te machtigen om het
kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder de volgende voorwaarden:
“De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal van de vennootschap, in één of meer malen, te
verhogen, onder meer door de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of warrants, binnen de
wettelijke grenzen,
i.
met een bedrag van maximaal 5% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur
beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij
het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten (al dan niet ten gunste
van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van
haar dochtervennootschappen),
ii.
met een bedrag van maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur
beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij
het voorkeurrecht van de aandeelhouders niet wordt beperkt of uitgesloten.
Het totale bedrag waarmee de raad van bestuur het kapitaal van de vennootschap kan verhogen door
een combinatie van de machtigingen zoals bepaald onder (i) en (ii), is in ieder geval beperkt tot
maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken
van deze machtiging.

De raad van bestuur is bovendien uitdrukkelijk gemachtigd om deze machtiging te gebruiken, binnen
de beperkingen zoals bepaald onder (i) en (ii) van het tweede1 lid, voor de volgende verrichtingen:
1. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij
het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
2. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht
van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde
personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen;
3. de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.
Een dergelijke kapitaalverhoging kan om het even welke vorm aannemen, met inbegrip van, maar
zonder beperking tot, een inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgiftepremie, door omzetting
van reserves en/of uitgiftepremies en/of overgedragen winst, tot hetgeen maximaal door de wet is
toegestaan.
Elke beslissing van de raad van bestuur om gebruikt te maken van deze machtiging vereist een
meerderheid van 75%.
Deze machtiging wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar te rekenen van haar bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met recht van indeplaatsstelling, de statuten te
wijzigen om daarin de kapitaalverhogingen weer te geven die het gevolg zijn van de uitoefening van
zijn bevoegdheden krachtens dit artikel 6.”
3. Inkoop van eigen aandelen – vernieuwing van de toelating
Overeenkomstig artikel 12, lid 2 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de algemene
vergadering voorgesteld om de machtiging die aan de raad van bestuur werd verleend om tot
maximaal 10% van het totale aantal aandelen van de Vennootschap te verwerven, te verlengen met
een periode van twee (2) jaar. Deze machtiging zou de machtiging van vijf jaar vervangen die door de
algemene vergadering van 6 november 2009 werd toegekend.
Voorstel van besluit:
De raad van bestuur is gemachtigd om op of buiten de beurs, bij wijze van aankoop, omruiling, inbreng
of om het even welke andere wijze van verkrijging, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot 10% van het
totale aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een prijs of een tegenwaarde per
aandeel gelijk aan maximaal de hoogste koers van het aandeel van de vennootschap op de beurs van
Euronext Brussel op de datum van de verkrijging en minimaal één (1) euro, onverminderd artikel 208
van het koninklijk besluit van 31 januari 2001. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van
twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering die haar heeft goedgekeurd. De
machtiging die krachtens dit artikel aan de raad van bestuur wordt verleend, is ook van toepassing op
alle verkrijgingen van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden
uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel
627 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging vervangt, vanaf de datum van de
algemene vergadering die haar goedkeurt, de machtiging verleend bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap van 6 november 2009. Elke vervreemding van eigen
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aandelen door de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen zal in voorkomend
geval worden uitgevoerd op basis van de machtiging verleend aan de raad van bestuur opgenomen in
artikel 12 in fine van de statuten van de vennootschap.
4. Eigen aandelen – Wijziging van artikel 12 van de statuten
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om leden 3 tot en met 5 van artikel 12 van de
statuten, die verwijzen naar de machtiging die oorspronkelijk door de buitengewone algemene
vergadering van 10 juni 2003 aan de raad van bestuur werd toegekend om eigen aandelen te
verwerven indien “noodzakelijk ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de
Vennootschap”, te schrappen aangezien de verlenging ervan niet aan de aandeelhouders wordt
voorgesteld.
Voorstel van besluit:
De algemene vergadering beslist om leden 3 tot en met 5 van artikel 12 van de statuten te schrappen,
waardoor het huidige lid 6 van dit artikel lid 3 wordt.
5. Wijziging van artikel 35 van de statuten
Als gevolg van de afschaffing van aandelen aan toonder vanaf 1 januari 2014 en de daaruit
voortvloeiende onmogelijkheid voor de eigenaars van aandelen aan toonder om hun rechten uit te
oefenen o.a. met betrekking tot de deelname aan de algemene vergaderingen (tot hun aandelen naar
een effectenrekening op hun eigen naam worden overgezet en ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder, of in aandelen op naam worden omgezet), moet de verwijzing naar de
deponering van aandelen aan toonder in de deelnemingsformaliteiten van de algemene vergadering
worden geschrapt.
Voorstel van besluit:
De algemene vergadering beslist om de woorden “hetzij door voorlegging van de aandelen aan
toonder aan een financiële tussenpersoon“ in het eerste lid van artikel 35 van de statuten van de
vennootschap te schrappen.
***
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