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STATUTBN\ryIJZIGINGEN als gevolg van de VERD\ryIJNING VAN
EFFECTEN AAN TOONDER

HERNIBUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL EN
MACHTIGINGEN TOT VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN

Op heden, achtentwintig mei tweeduizend veertien.
Te 9950 Waarschoot, Beke 1, op de zetel van de Vennootschap.

Voor mij, Meester Frank DE RAEDT, notaris te Waarschoot, vervangende zijn
ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, belet ratione loci

WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen TER BEKE, waarvan de

zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Beke 1, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIF'ICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Verurootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Willy

Bekaert, Notaris te Sint-Laureins (Watervliet), op l9 maart 1981, bekendgemaakt in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 658-6.
De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-

verbaal opgesteld door Meester Frank l)e Raedt, notaris te Waarschoot, vervangende

zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op 14 december

2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2072,
onder nummer 12012439.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0421.364.139.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTEI,I,ING VAN HET
BUREAU

De vergadering wordt geopend om twaalf uur vijfenveertig minuten onder het
yoorzitterschap van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten



vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Louis Verbeke met zetel te 1150 Sint-

Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 268 A, ondernemingsnummer 0437.623.418, met vaste

vertegenwoordiger de heer Louis Henri Verbeke, geboren te leper, op 20 oktober 1947,

wonende te 9830 Sint- Martens-Latem, Buizenbergstraat la, houder van een

identiteitskaart met nummer 591-6479826-37, die aanstelt als secretaris de heer Dirk

Urbain Lieven De Backer, geboren te Gent, op 25 augustus 1971, wonende te 9030

Gent, Sint Corneliusstraal 2, bus 302. houder van identiteitskaart met nummer 591 -
0227 r08 - 36

De vergadering duidt eveneens de heer Dirk De Backer, voomoemd, aan als

stemopnemer.
VERIFICATIES DOOR HET ]REAII - GHEDE,N

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en

verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de

deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

l. Bijeenroeping van de houders van effecten
Vooi de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen

verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau' Zij

zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft

vastgesteld dat de data van publicatie de volgende z4n:
- op 25 aprll2014 in het Belgisch Staatsblad;

- op25 april2014 in De Ttid/L'Echo'
De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht werden

daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de

Vennootschap (www,terbeke.be) vanaf 25 april 2014'
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden

brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 25 aptil 2014, door middel

van een briefi aan de houders van aandelen op naam. alsook aan de bestuurders en de

commissaris,
'feneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 533, $2, eerste lid, c)

Wetboek van vennootschappen werd met het'oog op een verspreiding bij het publiek in

de Europese Economische Ruimte de aankondiging naar diverse persbureaus verstuurd.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering
Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau

nagegaan ofartikel 31 en 32van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris

doór het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de

originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden
een i¡st van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of

de maatschappetijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die in

persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze

iijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de

aándeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke

volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap'
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4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum
Er zijn thans in totaal eén miljoen zevenhonderd tweeëndertig duizend

zeshonderd één en twintig (1.732.621) aandelen die het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan (i) nihil
ingekochte eigen aandelen en (ii) zeshonderd vijfentwintig (625) gedematerialiseerde

aandefen (voorheen aandelen aan toonder dewelke niet voor 31 december 2073 werden

omgezet in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen) ingeschreven op naam

van de Vennootschap op een effectenrekening waarvan de stemrechten thans geschorst

zijn; er zijn derhalve in totaal
aandelen stemgerechtigd.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat één miljoen driehonderd veertienduizend
driehonderd zeventachtig (1.314.387) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
hetzij vijfenzeventig komma vierentachtig procent (75,84 Yo) van het totaal aantal

aandelen dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.
De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten

minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en

deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over
de agenda.

AGENDA
De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de

volgende is:

l. Statutenwiizisins : izisins van de artikelen 9- 13 en 3l in lse de wet van 14

december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

Voorstel van besltrit:
De buitengewone algemene vergadering beslist om de overgangsbepalingen in de

artikelen 9. I 3 en 3 I van de statuten te schrappen alsook artikel 3 I te wijzigen als volgt:
"Hel recht om deel le nemen aan de algemene verg,aderingen om er het stemrechl uil le
oe.fenen, worclt slechls verleend op grond van de boekhoudkundige registratie vqn de
qandelen op naam vun de aundeelhoucler ap de veertiende dag vóór de betreffende

algemene vergadering, om vierentvt'intig r,ttr, zijnde de registratiedatttm, hetzii door
hun inschrijving in het reEiister van cle qandelen op naam van de vennootschap,

hetzij door hun inschrijvíng op de rekeningen ven een erkende rekeninghouder of
vereffeningsinstelling, ongeachl het aqntal aandelen dat de aandeelhouder bezit op

de dag van de algemene vergadering.
De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn
wens om deel te nemen aan de algemene vergadering te melden aan de vennooÍschap of
aan een door de raad van besluur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de

raad van besluur vastgeslelde procedure. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap

of een door de rctad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde

oandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgeslelde

procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of verffiningsinstelling,
waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aondelen, die op naam van de

aandeelhouder op zUn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de

aandeelhouder heeJi aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. In
een door de raad van besluur aangewezen regisler wordl voor elke aandeelhouder die
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zün wens om deel le nemen oan cle algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, ziin

,oo* ,n adres of cle maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen daf hij

bezat op de registratíedatum en-waarmee hti heeft aongegeven te willen deelnemen aan

de algåmene Tergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hii

op die registratiedatum in het bezit wai van de aandelen"'

van van met tot
2

3

toegestane kapitaal

L Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

arlikelen 604 en 560 van het Wetboek van vennootschappen inzake de omschrijving van

de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken

van het toegestaan kapitaal en de doeleinden die hij daarbij nastreeft, met inbegrip van

de mogelijkheid om in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan

kapitaaì de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande aandelen

2. Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en machtiging tot

wijziging van de respectievelijke rechten van de bestaande sooften aandelen en

effecten.

VOORSTEL VAN BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake toegestaan

kapitaal te hemieuwá uool. een periode van 3 jaar zowel in toepassing van artikel 604

ats OOZ, tweede alinea, 2o van het Wetboek van vennootschappen, en besluit om artikel

47. tid 1 en lid 8 van de statuten als volgt te vervangen'."De Raad van Besluur heeft de

b**gdt'"ld "* gedtyende een periode van drie iaar te rekenen van de bekendmaking

in de Bijlagr, ìor het Belgisc'h Smarsblctcl van een uiftreksel van de akte van de

buitengewoie algemene veigcdering van achtentwintig mei fweeduizend en veertien

Øanñ van de bttitengewole algeitene vergadering die ffictief beslist heeftl, het

geplaatste kapitaal ¡n7¿n of meer malen te verhogen met een bedrag geliik aan het
"mäaschappeii¡k 

kapitaal op cle dcúum van hernieuwing van deze machtiging, hetzq vier

miljoen 
'r'rgrrhurdrrd en twee duizend achthonderd euro zesennegenlig cenl

(1.902,800,96)"
"De Raacl van Bestuur is uÌtclrukkeliik gemachrigct om hel geplaalste maatschappeliik

kapitaal vctn de Vennoolschap le verhogen in één of meerclere keren, vanaf de dalttnt

vqn de kennisgeving cktor cle Auloriteit vr¡or Fincmciële Dienslen en Mqrkten (FSMA)

aan cle Vennootschap, door inbreng in speciën met ophffing of beperking van het

voorkettrrecht van àe bestctande aandeelhouders of door inbrengen in nalura in

overeenstemming ntet de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor

een periode van-drie iaar v-anafãe clatum van de bekendmaking van een uittreksel van

de akte van de buitengewone vergadering v €eduizend

en veertien (datum ian de one algemene ief beslist

heeft) in de Bijlagen tot het Staatsblad en en wordt

rce'gLkend binien-de voorwactrden van artikel 607 Wetboek van vennootschappen' "

Machtiging tot inkoop eigen aandelen
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(a) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen,
winstbewijzen of cerlificaten die daarop betrekking hebben ter vermijding van een

dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

VOORSTEL TOT BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijging
van eigen aandelen winstbewijzen of ceftificaten die daarop betrekking hebben ingeval

van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen voor een periode

van 3 jaar en besluit om het eerste lid van artikel 48 van de statuten als volgt te
vervangen:

"De Rqad van Bestuur is uitdrukkelijk gentachtigd om, overeenkomslig de bepalingen
van het lletboek ven vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewiizen, of
certificalen die daarop beftekking hehben, te verwerven, in pond le nemen, of hierover
te beschikken, indien de verlvijging, vervreemding of inpandname noodzakelijk is ter
verruijding van een dreigend ernslig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging
geldt voor een periode van drie jctar vana/ de bekendmaking van een uittreksel van de

akte van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en

veertien (datum van de buitengewone algemene vergadering die ffictief beslist heeft)

in de Bijlagen tot het Belgisch StaaÍsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop,

ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten
die daarop betrekking hebben, van de Vennoolschap door een rechlstreeks door hear
gecontroleerde dochlervennootschap in de zin van artikel 627 van hel LVetboek van

Vennootschappen. De raad van besluur wordt gemachtigd de aldus door de

Vennootschap verkregen aanelelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte le
laten vaslstellen en de slcttuten aan te passen en te coordineren om ze in
overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. "

(b) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen
of cerlificaten die daarop betrekking hebben.

VOORSTEL T'OT BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslult om de machtiging tot het verkrijgen van

eigen aandelen winstbewijzen of ceftificaten die daarop betrekking hebbcn te

hernieuwen voor een periode van 4 jaar en besluit om de overgangsbepaling in fine van

de statuten als volgt te veryangen:
" Bevoegdheid aan de raad vctn hestuur om voor een termijn van vier jaar, het lcrachtens

de wettel ijke bepalingen terzake marimum aqntal toegelaten aandelen, winstbewijzen
van de Vennoolschap of certiJicalen die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil
le verlrrijgen, of in pand te nemen.

De buitengewone algemene vergadering machtigl de raad van bestuur uitdrukkelijk het

krachtens de wettelijke bepalingen terzake toegelalen aantal aandelen, winstbewijzen of
certificaten van de Vennootschap die daarop betrekking hebben door aankoop, ruil of
inpandnarne te verkrijgen aan een prijs gelijk qan minimaal de prijs waaraan deze

aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap of certificaten die daarop betrekking
hebben, genoteerd worden op een Belgische ffictenbeurs op het ogenblik van die

aankoop, ruil of inpandname min lien procent (10%) en maximaal de prijs waaraqn
deze aandelen, winstbewijzen ven de Vennoolschap of certificaten die daarop
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betrekking hebben, genoteerd worden op een Belgische ffictenbeurs op het ogenblik

van die aankoop, ruil of inpandname, plus lien procent (10%1. Deze machtiging geldt

voor een periocle van vier iaar vanaJ' de dqtum van de buitengewone algemene

vergadering van ctchtentw,inlig mei tweeduizend en veertien Deze machtiging geldt

frròr, vor¡r de inkoop, ntil oJ' inpandname van aandelen, winslbewiizen van de

Vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door

een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel

627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de

aldus door de Vennootschap verlvegen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bii

notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze

in overeenstemming te brengen mel de aldus genomen beslissingen
dieBe,voesdheid rle raad van bestuur om aandelen van de

n van in de

De buitengewone algemene vergadering machrigl cle raad ra, hestuu, uitdrukkelijk om

aandelen van cle Vennoolschap die opgenomen zijn in de eersle markl van een

effectenbettrs o.f in de officiëte notering van een effectenheurs gelegen in een Lid-Staat

iân de Europese Unie le vervreemclen zonder voorafgaande toeslemming van de

al ge m ene vergade r in 9. "

NDE AGE EN_T art. 533ter
De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen

aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het

maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien

door artikel 533ter, $ln eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende

onderwerpen op de agenda te laten plaatsen'

STEMMINGSMODAI,ITEITEN
De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan

over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

HU brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem,

overeenkomstig artikel 35 van de statuten. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de

aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan cle stenruring kunnen

deelnemen.
De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten ll en 2l

van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de aandeelhouders die,

persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft

van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met

drie vierden van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming

met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen;

- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot het punt 3l (a) en (b) van

deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de aandeelhouders die,

persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft

van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met
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vter ifden van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemmtng

met artikel 559 juncto artikel 620 van het Wetboek van vennootschaPPen;

VRAGEN
Confo..n u.tikel 36 van de statuten, nodigt de voorzitter nodigt de deelnemers

die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten elVover verslagen vermeld

op de agenda bij hen oproepen.- 
Âluorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee

dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien

dooi artikel 540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te

stellen.
De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende

beslissingen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de artikelen 9, 13 en 31 van de statuten met betrekking tot

de aard van de effecien en de toegang tot de algemene vergadering te wijzigen als

gevolg van het verdwijnen van effecten aan toonder in overeenstemming met de

wetgeving terzake.- D; buitengewone algemene vergadering beslist om de overgangsbepalingen in

de artikelen 9. 11 en 31 uun d. statuten te schrappen alsook artikel 31 te wijzigen als

volgt:
" Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het

stemrecht r,tit te oefenen, u,ordt slechts verleend op grond van de boekhoudkt'tndige

registratie van cle àqnclelen op na(:tm van cle ctancleelhoLder op cle veertiende dag vóór

rtJ betffinde algemene ver[adering, om vierenfwintig uttr, ziinde de registratiedcttum,

hetzij ,loo, hri inschrijviig in het register van de aandelen op naam van de

veniootschap, hetzij doo, hr,, inschriiving op de rekeningen vQn een erkende

rekeninghoìcler of ,ereJJrnings'instelling, ongeacht lu, aantal aandelen dat de

aqndeelhotder bezit up i, dag van cle algemene vergadering. De aandeelhouder dient

tùterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ziin wens' ottt deel te nenxen aan

de algemene vergaderiig te melden aan de vennootschap of aan een door de raad van

bestiur aangestelde prrloon, overeenkomstig de door de raad vctn bestuur vastgestelde

procedure. 
- 

De aaideelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van
'beshrur 

aangestelde persoon, ingeval hii gedematerialiseerde aandelen aanhoudt,

overeenkomltig au door de raad ian bestrntr vastgestelde procedure, een attesl van de

erkende rekeninghottder of verffiningsinstelling, w(uarutiÍ blUkt met hoeveel

gedematerialiseeic{e aanclelen, clie op nqqm van de aandeelhouder op zijn rekening zijn
'íngeschreuen 

op de registratiedatum, rÌe cnndeelhouder hee/t aqngegeven te willen

dielnemen aan cle algemene vergadering. In een door de raqd van bestut'tr aangewezen

register wordt vor¡l elke actnrleelhouder die ziin wens om deel le nemen aan de

oigr*un, vergadering kenbaar heeft gemaakl, zlin naam en adres o.f de

maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hii bezat op de



regìstrqÍiedqtum en waqrmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de
algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op
die registratiedatum in hef bezit was van de cmndelen. "

Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming, voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals

hieronder weergegeven:
l/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.314.397
2l Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 7 5,84 %
3l Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR 1.314.387
TEGEN Nihil
ONTHOUDING nihil

TWEEDE BESLISSING.
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag

van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 604 en 560 van het Wetboek van
vennootschappen inzake de omschrijving van de bijzondere omstandigheden waarin de
raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en de
doeleinden die hrj daarbij nastreeft, met inbegrip van de mogelijkheid om in het kader
van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te
wijzigen van de bestaande aandelen.

De voorzitter overhandigt het verslag aan de notaris teneinde dit te bewaren in
zijn dossier.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake
toegestaan kapitaal te hernieuwen voor een bedrag van vier miljoen negenhonderd en
tweeduizend achthonderd euro zes en negentig cenT (4.902.800,96 EUR) en voor een
periode van 3 jaar zowel in toepassing van arlikel 604 als 607, twcede alinea, 2o van het
Wetboek van vennootschappen, en besluit om artikel 47. lid I en lid 8 van de statuten
als volgt te vervangen:

"De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om gedrtrende een periode van drie
iaar te rekenen von de bekendmaking in de Bijlagen rot het Belgisch Staatsblad van een
uittreksel vqn de ak[e van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig
mei fweedttizend en veertien (datum van de buitengewone algemene vergadering die
ffictief beslíst heeft), het geploatsîe kapitaal in één of meer mqlen te verhogen met een
bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op de datum van hernieuwing van deze
machtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en tweeduÌzend achthonderd euro
zesenne gent ig c ent (4, 9 0 2. 800, 9 6) "

" De Raad van Beslttur is uitdrukkelìjk gemachtigd om het geplaatste
maaïschappeliik kapitaal van de Vennoolschap te verhogen in éën of meerdere keren,
vanal de datum van de kennis'geving door de Auloriteit voor Finctnciële Diensten en



Mqrkten (FSMA) aan de Vennootschap, door inbreng in speciën met ophffing qf
beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ofdoor inbrengen in

netlra in overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt

toegekend voor een periode van dríe jaar vanafde dafum van de bekendmaking van een

uittreksel van de akte van de bttitengewone algemene vergadering van achtentwintig
mei tweeduizend en veertien (daltm van dè'builengewone algemene vergadering die

ffictie.f beslist heeft) in de Bijlagen rot het Belgisch Staatsblad en kan hernieuwd

v,orden en wordt toegekend binnen de vooru,aarden van artikel 607 lktboek van

vennoolschappen. "

Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals

hieronder weergegeven :

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.314.387

2l Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 7 5,84 Yo

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR 1.283.647

TEGEN 30.740

ONTHOUDING

DERDE BESLISSING.
De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het

verkrijging van eigen aandelen winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking

hebben ingeval van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen

voor een periode van3 jaar en besluit om het eerste lid van artikel43 van de statuten als

volgt te vervangen:
"De Raad van Besttntr is ttitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de

bepalingen von het þVetboek van vennoolschappen, haar eigen aandelen oJ'

winstbev,,ijzen, o.f cerlificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te

nemen, of hierover te beschikken, indien de verkrijging, vervreemding of inpandname

nooclzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

Deze machtiging gelclt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van een

uittreksel vqn de akte vqn de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig

mei ttt,eeduizend en veertien (dalum van de buitengewone algemene vergadering die

ffictief bestist heeft) in de Bíjlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt

tevens voor de inkoop, ruil of inpandname ven aandelen, winstbewijzen van de

Vennootschap of certfficaten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschap door

een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van qrtikel

627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van besttrur wordt gemachtigd de

aldus cloor de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij

9



notoriële akte te lalen vaslstellen en de slatuÍen aan le passen en te coördineren om ze
tn overee nstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.,,

S tem tns:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals

hieronder weergegeven :

1l Aanlal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.314.387
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 7 5,84 yo

3l Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

| .283.647
30.740

VIERDE BESLISSING.
De buitengewone algemene vergaderíng besluit om de machtiging tot het

verkrijgen van eigen aandelen winstbewijzen of certihcaten die daarop betrekking
hebben te hernieuwen voor een periode van 4 jaar en besluit om de overgàngsbepaling
in fine van de statuten als volgt te vervangen:

om

n
of in oand te nemen.

De builengewone algentene vergadering machtigt de raad van besttw uitdrukkelijk het
krqchten'ç de wetteliike bepalingen terzake toegelaten aantql actndelen, winsthewijzen sf
certificaÍen van de Vennootschap die daarop betrekking hebben door aankoop, ruit of
inpanclname te verkriigen aan een prtjs gettjk qan minimaal de prijs waaraan deze aandeten of
winstbewiizen van de Vennootschap of certificaten die doarop betrekking hebben, genoteerd
worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik vqn die aankoop, ruil of inf,andname
ntin lien procent (10%Q en maximaal de prijs waaraan deze aandelen, winstbeiijien van de
í/cnnoolschap of certificaten die daarop betrekkìng hebben, genoteerd worden op ,r, Belgische
ffictenbeurs op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpãndname, plrrs tien procent (10%l
Deze mach[iging geldt voor een periode vcm vier jaar vanaf cle datum van dà buitengewone
algemene vergadering vqn ctchtenr*-intig mei tweecluizencl en veertien . Deze machtiging getdt
levens voor de inkoop, ruil of inpandname van aandelen, winstbewijzen van de Vennootsãnáp 

"Ícertirtcarcn die daarop belrekking hebben, van de Vennootschap door een rechtstreeks door
haar gecontroleerde dochlervennootschap in rJe zin van artikel 627 van het Wetboek van
I/ennootschappen. I)e raad van bestuur worcil gemachtigct cle aldtts cloor de I/ennootschap
verkregen aandelen te vernieÍigen, deze vernietiging bij notariële akte le laten vaststellen en cle
slctlulen aan le passen en le coördineren om ze in overeenslemming le brengen met de aldus
genomen beslissingen. "

een

vier
w

die

VOOR
TEGEN
ONTHOTJDIN G

de
vctn
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De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk onr

aandelen van de Vennootschap die opgenornen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs of
in de fficiële nolering van een efJÞctenbeurs gelegen in een Lid-Staat van de Europese Unie le
vervreentden zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering."

Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals

hieronder weerge geven :

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 1.314.387
2l Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 7 5,84 Vo

3l Aantal geldig uitgebracht stemmen waarvan:

VOOR t.290,147
TEGEN 24.240
ONTHOUDING

INFORMATIE - RAADCEVING
De partijen verklaren dat de instrumenterende notaris hen volledig heeft

ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de

rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op

onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar de dagorde volledig is uitgeput, heft de voorzitter de vergadering op om

twaalf uur negenenvijftig minuten.
RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijf en negentig euro (95 EUR),
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de

aandeelhouders, die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.
(vo I ge n de hanctte ke n inge n)
Afgeleverd vóór registralie :

- hetzij, bij toepassing van arl. I73,lbis l4.Reg.met het oog op neerlegging ter
grfrte van de rechrbank van koophandel overeenkoms'tig arlikel 67 van het Wetboek van

Vennootschappen,'
- hetzij, bij toepctssing van de administralieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr.

E.E i 85.234
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