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TER BEKE

naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen

te 9950 Waarschoot, Beke

l"

BTW (BE) 042L.364.139 RPR Gent afdeling Gent
HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAT EN MACHTIGINGEN TOT
VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN
STATUTENWIJZIGINGEN

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

Voor mij, meester Frank DE RAEDT, geassocieerd 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 Vennootschop" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Willy Bekaert,
Notaris te Sint-Laureins (Watervliet), op 19 maart L98L, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van L april daarna, onder nummer 658-6.
De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst b'lj proces-verbaal
opgesteld door Meester Frank De Raedt, notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtgenoot
Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op 28 mei 2014, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van i.8 juni daarna, onder nummer 14718789.

De Vennootschap is ingeschreven

in het rechtspersonenregister onder

nummer

042L.364.139.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

wordt geopend om twaalf uur dertig onder het voorzittersqhêB 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 Aß7.623.41-8¡ met vaste vertegenwoordiger de heer Louis Henri
Verbeke, geboren te leper, op 20 oktober 1947, wonende te 9830 Sint- Martens-Latem,
De vergadering

Buizenbergstraat La, houdervan een identiteitskaart met nummer 59I-6479826-37, die aanstelt

als_Sggelad5, de heer Dirk Urbain Lieven De Backer, geboren te Gent, op 25 augustus 197L,
wonende te 9030 Gent, Sint Corneliusstraat 2, bus 302, houder van identiteitskaart met nummer

-592-0080687-64.

De vergadering duidt eveneens de heer Dirk De Backer, voornoemd, aan

als

stemopnemer.
VERIFICATIES DOOR HET BUREAU. AANWEZIGHEDEN
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:
1, BijeenroepÍng van de houders van effecten
Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen
verschenen in hel Belgísch Staatsb[qd en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen
bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeftvastgesteld dat de data
van publicatie de volgende zijn:
- op 2t april 2Ot7 in het Belgisch Stootsblod;
- op 21 april 2O17 tn De Tijd/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) va naf 21. april 2OI7 .
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven,
vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 2I april2017, door middel van een brief aan
de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 533,52, 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. Verificatíe van de machten van de deelnemers aan de vergadering
Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan
of artikel 31- en 32 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door 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 lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de
maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die in persoon
of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd
ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders.
Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen
bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.
4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum
Er z'rjn thans in totaal 1.732.62L aandelen die het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan geen ingekochte eigen
aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn; er wordt met deze aandelen geen rekening
gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in
de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 622, $1" juncto
artikel 543,2'van het Wetboek van vennootschappen. Derhalve moet slechts rekening worden
gehouden met een totaal van L.732.621, aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

2

TWEEDE

Er

D

blijkt uit de aanwezighqidslijst dat L.300.228 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd

zijn, hetzij v'tjfenzeventig kornma nul vier procent (75,04%) van het totaal

aantal
ndelen.
De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten m¡nste

stemgerechtigde

aa

de helft van het

maatschãppelijk kapitaal aanwezig

of

vertegenwoordigd

is en

deze

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

voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:
Herníeuwing van de machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot het
De

1.

toesestane kapitaal

t.
Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 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
kapitaal de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande aandelen.
2.

Hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en machtigÌng tot
wijziging van de respectieve rechten van de bestaande soorten aandelen en
effecten.

VOORSTEL TOT BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging inzake toegestaan
kapitaal te hernieuwen voor een periode van 3 jaar zowel in toepassing van artikel 604
als 607, tweede alinea, 2' van het Wetboek va n vennootschappen, en besluit om artikel
47. lid 1 en lid 8 van de statuten alsvolgtte vervangen:
Lid 1: "De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode
vøn 3 iaqr te rekenen van de bekendmakíng in de bijlagen bíj het BelgÌsch Stoatsblad van
een uittreksel van de akte vøn de buitengewone ølgemene vergadering van 24 meí 2017
(datum vqn de buitengewone ølgemene vergoderîng die effectief beslist heeft), het
geplaotste kapitaøl in één of meer malen te verhogen met een bedrog gelijk aon het
maatschoppelijk køpitaal op de dqtum van hernieuwing van deze møchtiging, hetzij vier

miljoen negenhonderd en

twee

duizend ochthonderd euro zesennegent¡g cent

(4.902.800,96 EUR)."

Lid 8: "De raod van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplqatste
moatschappelijk køpitoal vqn de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren,
vonaf de dotum van de mededeling door de Autoriteit voor Finonciële Díensten en
Markten (FSMA) aøn de vennootschap dat haor kennis is gegeven van een openbøar
overnømebod op de effecten van die vennootschap, door inbreng in speciën met
opheffing of beperking von het voorkeurrecht van de bestoande oqndeelhouders of door
inbrengen in naturø in overeenstemming met de bepalingen ter zqke. Deze bevoegdheid
wordt toegekend voor een periode von j iøar vønaf de datum von de buitengewone
algemene vergadering vøn 24 mei 20L7 (dotum van de buitengewone qlgemene
vergadering die effectíef beslist heeft) en kan hernieuwd worden en wordt toegekend
bínnen de voorwqqrden von artikel 607 Wetboek van vennootschappen."
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De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging in

2.

toepassing van voormeld lid 1 van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe
machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenwel beperkt tot en met 1"8 juni
2017.
Machtis¡ng tot ¡nkoop eisen effecten
(a) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen
aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, ter vermijding
van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.
VOORSTELTOT BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijgen en
vervreemden van eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben in geval 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 raod von bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepolingen von
het Wetboek vqn vennootschøppen, haør eigen aandelen of winstbewijzen, of
certíficoten die daorop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of te
vervreemden, indien de verkrijgíng, inpandname of vervreemding noodzøkeliik is ter
vermijding vqn een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschop. Deze machtiging
geldt voor een periode van 3 iqar vanaf de bekendmaking vãn een uittreksel van de okte
vqn de buítengewone algemene vergødering van 24 mei 201-7 (datum van de
buitengewone olgemene vergadering die effectief beslist heeft) in de biitogen bij het
Belgisch Stoatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de ínkoop, ruil, inpandname en
vervreemding van aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap of certíficaten die
daarop betrekking hebben, vqn de Vennootschap door een rechtstreeks door hoar
gecontroleerde dochtervennootschøp in de zin van artîkel 627 van het Wetboek van
vennootschoppen. De rqad vøn bestuur wordt gemacht¡gd de aldus door de
vennootschap verkregen aondelen te vern¡et¡gen, deze vernietiging bij notørië[e okte te

te coördineren om ze in
overeenstemming te brengen met de oldus genomen beslissingen."
De buitengewone algemene vergadering besluit dat de bestaande machtiging van kracht
Iaten vaststellen en de stotuten aan te possen en

blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de bijlagen bij het

Belgisch

Staatsblad evenwel beperkt tot en met L8 juni 2017.

(b) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen,
winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben.
VOORSTEL TOT BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging

tot het verkrijgen van

eigen aandelen en winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te
hernieuwen voor een periode van 4 jaar en besluit om de overgangsbepaling in fine van
de statuten als volgt te vervangen:
" Bevoeodheid oan de røod vøn bestuur om voor een termiin vqn 4 isor, het krachtens de
wetteliike bepølinaen terzoke maximum oontal toeqelaten øqndelen en winstbewiizen
van de Vennootschøp, of certificaten die doqrop betrekkinq hebben, door oankoop of ruil
te verkriiqen. of in pond ie..nemen.
De buítengewone olgemene vergoderíng møchtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk het
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krachtens

de

wettelijke bepalingen terzake toegelaten aantol aandelen

en

winstbewijzen, of certificaten vqn de Vennootschap die døarop betrekking hebben, door
aankoop, ruil of ínpondnqme te verkrijgen qan een prijs gelijk aan minimaal de prijs
waqreøn deze aandelen of winstbewijzen van de Vennootschop af certificaten die
daorop betrekking hebben, zÌjn toegeloten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt in de zin van ortikel 2, 3' vqn de wet von 2 augustus 2002 betreffende het toezicht
op de finonciële sector en de finonciële diensten of een MTF zoqls bedoeld in artikel 2,
4', van dezelfde wet vøn 2 ougustus 2002 ('MTF") op het ogenblik van die øankoop, ruil
of inpandnøme min tÌen procent (L0%) en maximoal de prijs woaraan deze aøndelen en
winstbewijzen van de Vennootschap, of certificoten die daorop betrekkíng hebben,
genoteerd worden zijn toegeløten tot de verhondeling op een gereglementeerde markt
ín de zin van artikel 2, 3' van de wet vqn 2 augustus 2002 betreffende het toezÌcht op de
financiële sector en de finønciële diensten.of een MTF op het ogenblik vqn die oankoop,
ruíl of inpøndname, plus tien procent (70%). Deze mochtÌging geldt voor een periode von
4 iaar vonaf de døtum van de buitengewone olgemene vergødering van 24 mei 2017.
Deze møchtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of ínpondname van oandelen en
wínstbewijzen von de Vennootschap of certificaten die daorop betrekking hebben, von
de Vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde dochtervennootschap
ín de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur
wordt gemacht¡gd de aldus door de Vennootschap verkregen aandelen te vernietigen,
deze vernietígíng bij notøríële okte te laten voststellen en de stdtuten aan te passen en
te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen
beslissingen. "
Bevoeqdheid aan de raod van bestuur om oandelen van de Vennootschqp die
ziin toeqelaten tot de verhandelinq op een qereqlementeerde markt in de zin van artikel
2, 3" van de wet van 2 auqustus 2002 betreffende het toezicht op de finqnciële sector en
de finønciële díensten of een MTF te vervreemden zonder voorqfqaonde toestemminq
vøn de olqemene verqoderîno.

De buitengewone olgemene vergadering machtigt de raad von bestuur
uitdrukkelíjk om aandelen van de Vennootschap die zijn toegeløten tot de verhøndeling
op een gereglementeerde markt in de zin van ørtikel 2, 3" vøn de wet vøn 2 ougustus
2002 betreffende het toezicht op de finonciële sector en de financiële diensten of een
MTF te vervreemden zonder voorafgaønde toestemm¡ng van de olgemene vergadering."
3. Wiizieing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met {i) de
Wet van 29 iuni 2016 houdende diverse bepalinsen inzake Economie en (iil de Wet van 7
december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de

Bedriifsrevisoren,
VOORSTEL TOT BESLUIT:

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen ten einde deze

in overeenstemming te brengen met (i) de Wet van 29 juni 2Ot6 houdende diverse bepalingen
inzake Economie en (ii) de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, als volgt :
- wiizigins van artikel 2L ("Adviserende comités") als volgt:
"91- Algemeen
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De røad van bestuur kon in zÌjn mÌdden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
ødviserende comítés oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
92 Auditcomité

De raad van bestuur is verplícht om in zíjn midden een ouditcomité op te richten. Het
audîtcomité heeft ten m¡nste de bevoegdheden zoals opgesomd in ørtikel 526bis, 54 van het
Wetboek von vennootschappen. Het aud¡tcom¡té brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag
uit over de uitoefenÌng von zíjn token.
Het øuditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. AIIe leden van het

øudítcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten m¡nste één lid van het
auditcomíté moet onofhankelijk zijn in de zin van het Wetboek vøn vennootschoppen. De leden
van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de
vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op
het gebied van boekhouding en oudit.
De leden van het auditcomité worden benoemd door de road von bestuur. De voorz¡tter
van het auditcomité wordt benoemd door de leden vøn het auditcomité.
De duur von hun opdracht møg zes jaar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaar.
93 Renumeratiecomité
De raod van bestuur is verplícht om in zijn midden een remuneretiecamíté op te richten.
Het remuneratiecomité heeft ten minste de bevoegdheden zoals opgesomd in artikel 526quqter,
55 von het Wetboek van vennootschoppen. Het remuneratíecomité brengt bij de road van
bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening von zijn tøken.
Het remuneratiecomîté is sømengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van
het remunerøtiecomité díenen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en de meerderheíd van de

Ieden van het remuneratiecomité moeten onafhankelijk zíjn in de zín van het Wetboek van
Vennootschøppen. Het remuneratiecomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied
rati ebeleid.
De \eden van het remuneratiecomité worden benoemd door de raad von bestuur.
De duur von hun opdracht mog zes jaor niet overschrijden. Zij zijn herbenoembqar."
- wiizisine van artikel 24 ("Controle") als volet:
"De controle op de financiële toestond, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
vønuít het oogpunt van het Wetboek van vennootschoppen en de stotuten, von de verrichtingen
weer te geven in de joarrekening, wordt opgedragen aon één of meer commissorissen dÌe worden
va

n

re m u ne

benoemd door de algemene vergadering, onder de bedríjfsrevisoren, ingeschreven in het
openbaar register van de bedrijfsrevísoren of onder de geregistreerde øudítkantoren. Het
voorstel voor benoeming tot comm¡ssaris, dat erop gericht is om door het bestuursorgaan oon
de algemene vergødering te worden voorgelegd, wordt geformuleerd op øanbeveling van het
øudítcomité.

De olgemene vergadering bepaolt het aontol commissaríssen en stelt hun honororia
vast.

De commissorissen worden benoemd voor een termijn von dríe jøar, hernieuwbaar
overeenkomstig de beperkingen zoals voorzien ín het Wetboek vqn vennootschøppen.
Op stroffe von schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdrøcht alleen om wettige
redenen door de algemene vergodering worden opgezegd, mits eerbiediging van de procedure
beschreven in de artikelen 1"35 en Ij6 van hetWetboek van vennootschappen.
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VIERDE

Bij ontstentenis van commissaríssen of wønneer alle commissarissen zich in de
onmogelijkheíd bevinden om hun taak uít te voeren, roept de røqd von bestuur onmiddellijk de
algemene vergodering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien."
4. Volmacht tot coörd¡natie van de statuten
VOORSTEL TOT BESLUIT:

buitengewone algemene vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, met
recht van substitutie, alle bevoegdheden om de tekstvan de statuten van de vennootschap te
coördineren en te ondertekenen teneinde deze in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen alsook om deze coördinatie neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
BUKOMENDE AGENDAPUNTEN - Toepassine art. 533ter W.Venn.
De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die
(samen) minstens drie procent {3%) bezitten van het maatschappel-rjk kapitaal gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, 51n eerste lid Wetboek van
vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.
De

STEMMINGSMODALITEITEN
De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders u¡t
tot besluit die op de agenda staan.

tot stemming over te gaan over

elk van de voorstellen

Hij 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 de stemming kunnen deelnemen.
De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:
- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten t/, 3/ en 4/ van
deze agenda geldíg aangenomen zouden worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of

per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten m¡nste 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 pun'r.2/ (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 ylglJ¡jfde-¡.
van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 559
juncto artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen;
VRAGEN

Conform artikel 36 van de statuten, nodigt de voorzitter nodigt de deelnemers die dat
wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten en/over verslagen vermeld op de agenda
bij hen oproepen.
Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat
geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door 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

(agendapunt L)

1

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 hij 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 iaar zowel
in toepassing van artikel 604 als 607, tweede alinea, 2' van het Wetboek van vennootschappen,
en besluit om artikel 47, ìid 1 en lid 8 van de statuten als volgt te vervangen:
Lid L: " De raad vqn bestuur heeft de bevoegdheíd om gedurende een periode vøn L¡es!
te rekenen vsn de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Stqatsblod van een uittreksel vøn
de qkte von de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2077 (datum vøn de
buitengewone algemene vergadering die effectíef beslíst heeft), het gepløøtste køpitoal in één
of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal op de datum
von hernieuwing van deze møchtiging, hetzíj vier miljoen negenhonderd en twee duîzend
achthonderd euro zesennegent¡g cent (4.902.800,96 EUR).'

Lid 8: "De raad van bestuur is uítdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste
mootschappelijk kapitool von de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vønaf de
dotum von de mededeling door de Autoriteit voor Finqnciële Diensten en Morkten (FSMA) oøn
de vennaotschop døt haor kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van
die vennootschøp, daor inbreng in speciën met opheffing of beperkíng van het voorkeurrecht van

de bestaande aandeelhouders of door ínbrengen in naturo ¡n overeenstemming met

de

bepalingen ter Zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode vqn 3 ioar vønøf de

datum van de buitengewone algemene vergødering van 24 mei 2017 (datum van de
buítengewone algemene vergodering díe effectief beslist heeft) en kan hernieuwd worden en
wordt toegekend binnen de voorwaarden van artíkel 607 Wetboek van vennootschappen."
De buitengewone algemene vergadering beslist dat de bestaande machtiging in
toepassing van voormeld lid 1 van kracht blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenwel beperkt tot en met 18 iuni 2O!7.
Stemm¡ng:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
racht stemmen waarvan
Aantal
1.261.668
VOOR
38.560
TEGEN
ONTHOUDING
TWEEDE BESLISSING (agendapunt 2 (a))
De buitengewone algemene vergadering besluit om de machtiging tot het verkrijgen en
vervreemden van eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten d¡e daarop betrekking hebben

B
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in geval van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen voor een periode
van 3 iaar en besluit om het eerste lid van artikel 48 van de statuten als volgtte vervangen:
"De roqd vqn bestuur is uitdrukkelijk gemochtigd om, overeenkomstig de bepalingen van

het Wetboek von vennootschappen, høør eigen aøndelen of winstbewijzen, of certificaten die
doarop betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of te vervreemden, indien de
verkrijging, inpøndname of vervreemdíng noodzokelijk is ter vermíjding van een dreigend ernstig
nadeel voor de Vennootschop. Deze mochtiging geldt voor een per¡ode vøn !_þs! vanof de
bekendmaking van een uittreksel von de qkte van de buitengewone ølgemene vergadering van
24 mei 2017 (døtum van de buítengewone ølgemene vergadering die effectief beslist heeft) ín de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze møchtigíng geldt tevens voor de inkoop, ruil,
inpøndname en vervreemding von aondelen en winstbewijzen van de Vennootschap of
cettificoten die daarop betrekking hebben, van de Vennootschop door een rechtstreeks door haør
gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek von
vennootschoppen. De road van bestuur wordt gemacht¡gd de qldus door de vennootschøp
verkregen øandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notøríële akte te [øten vaststellen en de

statuten qan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus
g e

nom en besl Ì ssin ge n."
De buitengewone algemene vergadering besluit dat de bestaande machtiging van kracht

blijft tot aan de publicatie van de nieuwe machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
evenwel beperkt tot en met 1.8 juni 2Ot7.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
3/ Aantal
Id
u
racht stemmen waarvan
VOOR

1,.26L.668

TEGEN

38.560

ONTHOUDING

(agendapunt 2 {b}}
buitengewone algemene vergadering besluit om de machtigingtot het verkrijgen van
eigen aandelen en winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te hernieuwen
voor een periode van 4 iaar en besluit om de overgangsbepaling in fine van de statuten als volgt
DERDE BESLISSING
De

te vervangen:
"Bevoeqdheid aqn de raod van bestuur om voor een termiin van 4 iaqr, het krøchtens de
wetteliike bepqlinqen terzoke mqximum aontal toeqelqten aqndelen en winstbewiizen van de
Vennootschop, of certificøten die daorop betrekkinq hebben, door qankoop of ruil te verkriiqen,
of in pqnd te nemen.
De buitengewone algemene vergodering mochtigt de raod von bestuur uitdrukkelijk het
krochtens de wettelijke bepolingen terzqke toegeløten qontal aandelen en winstbewijzen, of

certificaten van de Vennootschap die doarop betrekking hebben, door aonkoop, ruil of
inpondnome te verkrijgen adn een prijs gelijk oan minimaal de prijs waqraqn deze oandelen of
winstbewijzen von de Vennootschop of certíficaten díe daarop betrekking hebben, zijn
toegeloten tot de verhondeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3'van de
wet vqn 2 qugustus 2002 betreffende het toez¡cht op de financiële sector en de financíële
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diensten of een MTF zools bedoeld in artikel 2,4", van dezelfde wet vøn 2 ougustus 2002 ('MTF")
op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandnome mín tien procent (L0%) en maxímoal de
prijs waaroan deze aandelen en winstbewijzen van de Vennootschop, of certíficaten dÌe daarop

betrekking hebben, genoteerd worden zijn toegelaten

tot de

verhandeling

op

een

gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3" van de wet vqn 2 augustus 2002 betreffende
het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten of een MTF op het ogenblik van die
øønkoop, ruil of inpandname, plus t¡en procent (10%). Deze machtíging geldt voor een periode
van 4 iaar vønof de dqtum von de buitengewone a[gemene vergadering von 24 mei 201-7. Deze
mochtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandnome van aandelen en winstbewÌjzen van
de Vennootschøp of certificaten die døørop betrekking hebben, van de Vennootschap door een
rechtstreeks door hoor gecontroleerde dochtervennootschøp in de zîn van art¡kel 627 von het
Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de
Vennootschap verkregen aandelen te vernletígen, deze vernietiging bij notarÌële akte te [aten
vaststellen en de stotuten adn te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen
met de qldus genomen beslissingen. "
Bevoeqdheid oan de road van bestuur om aandelen van de Vennootschap die ziin
toeqelaten tot de verhondelinq op een qerealementeerde morkt in de zin van ortíkel 2, 3" vøn de
wet van 2 auoustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de fínancíële
diensten of een MTF te vervreemden zonder voorafqqande toestemminq van de alqemene
verqoderinq.
De buitengewone algemene vergødering mochtigt de raod van bestuur uitdrukkelíjk om
qqndelen von de Vennootschop die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt in de zin van artikel 2, 3" von de wet von 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financiële sector en de fínanciële díensten of een MTF te vervreemden zonder voorafgaonde
toestemming vqn de algemene vergodering."
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
Aantal
t stemmen waarvan
7.262.995
VOOR
37.233
TEGEN
ONTHOUDING
VIERDE BESLISSING

(agendapunt 3)

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen ten einde deze
in overeenstemming te brengen met (i) de Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen
inzake Economie en (ii) de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het

publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, als volgt :
- wiizisine van artikel 21 ("Adviserende comités") als volst:
"f L AIgemeen
De røad von bestuur køn in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
ødviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstellíng en hun opdrøchten.
92 Auditcomité
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De raad van bestuur is verplícht om in zijn midden een auditcomité op te richten. Het
auditcomité heeft ten minste de bevoegdheden zoøls opgesomd in qrtikel 526bís, ê4 vqn het
Wetboek van vennootschappen. Het oudítcom¡té brengt bij de raad vøn bestuur geregeld verslog

uit over de uitoefeníng van zijn taken.
Het øuditcomité is samengesteld uit ten minste drîe bestuurders. AIIe leden van het
auditcomité díenen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten minste één lid van het
sudítcomité moet onofhønkelijk zijn in de zin van het Wetboek ven vennootschoppen. De leden
van het øuditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied von de
vennootschøp. Ten minste één lid van het quditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op
het gebied van boekhouding en audit.
De leden van het audítcomíté worden benoemd door de raad vqn bestuur. De voorzitter
von het auditcomité wordt benoemd door de leden van het auditcomité.
Ðe duur vøn hun opdracht mag zes jøar n¡et overschr¡jden. Zij zijn herbenoemboor.
93 Renumeratiecomité
De raad vqn bestuur is verp[icht om in zijn mídden een remunerqtíecomité op te richten.
Het remunerøtiecomité heeft ten minste de bevoegdheden zoals opgesomd in qrtikel 526quater,
55 von het Wetboek van vennootschappen. Het remuneratiecomité brengt bij de raod von
bestuur geregeld verslag uit over de uitoefeníng von zijn token.
Het remuneratiecomité is samengesteld uit ten mínste drie bestuurders. AIle leden van
het remuneratiecomité dienen níet-uitvoerende bestuurders te zíjn en de meerderheíd van de

leden van het remuneratiecomité moeten onafhankelijk zíjn in de zÌn von het Wetboek van
Vennootschappen. Het remuneratiecomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied
vø

n

re m u neroti ebe Iei d.

De leden von het

remunerqtiecomité worden benoemd door de rqad vqn bestuur.

De duur vøn hun opdracht mag zes joar niet overschrijden. Zij zijn herbenoembaør."
- wiizigine van artikel 24 ("Controle") als volgt:

"De controle op de financiële toestond, op de jøarrekening en op de regelmatígheid
vanuit het oogpunt van het Wetboek von vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen
weerte geven in de jaarrekening, wordt opgedrogen øon één of meer commissarissen die worden

benoemd door de algemene vergøderíng, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkqntoren. Het
voorstel voor benoeming tot commissoris, dat erop gericht ís om door het bestuursorgaon aqn
de algemene vergaderíng te worden voorgelegd, wordt geformuleerd op qqnbeveling van het
quditcomité.
De algemene vergadering bepaalt het aqntol commissarissen en stelt hun honororiq
vqst.

De commissarissen worden benoemd voor een termíjn van drie jaar, hernieuwbøar
avereenkomstig de beperkingen zoals voorzíen in het Wetboek van vennootschappen.
Op stroffe von schadevergoeding kunnen zij tíjdens hun opdracht qlleen om wettige
redenen door de ølgemene vergøderíng worden opgezegd, mits eerbiediging vøn de procedure
beschreven in de qrîíkelen 735 en 736 van het Wetboek vqn vennootschoppen.
Bij ontstentenis van commissaríssen of wanneer alle commissørissen zich in de
onmogelijkheid bevinden om hun took uit te voeren, roept de rqad von bestuur onmiddellijk de
ølgemene vergødering bijeen om ín hun benoemíng of vervanging te voorzien."
Stemming:
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Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven:
L/ Aantal aandelen waarvoor ge¡d¡g stemmen zijn uitgebracht:
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
stemmen waarvan
Aantal
td
u
L.300.228
VOOR
TEGEN

ONTHOUDING
VIJFDE BESLISSING (agendapunt 4)
De buitengewone algemene vergadering verleent aan de instrumenterende notarls, met
recht van substitutie, alle bevoegdheden om de tekst van de statuten van de vennootschap te

coördineren en te ondertekenen teneinde deze in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen alsook om deze coördinatie neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemmins:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
bracht stemmen waarvan
Aantal
L.299.547
VOOR
681
TEGEN
ONTHOUDING

. RAADGEVING
De partijen verklaren dat de instrumenterende notaris hen volledig heeft ingelicht over
INFORMATIE

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
v'rjfenveertig.
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 toel¡chting, hebben de leden van het bureau en

de

aandeelhouders, die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Afgeleverd vóór regístrotîe :
- hetzij, bij toepassing van ort. 1"73,7bís W.Reg.met het oog op neerlegging ter gríffíe van

de

rechtbank

ven

koophandel overeenkomstig ortíkel

67 von het

Wetboek

Vennootschappen;
- hetzij, bijtoepossing vqn de odminístrotieve beslissing d.d. 7 juni L977, nr.

E.E.

von

/ 85.234.
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TERBEKE NV
Naamloze vennootschap
die een publiek beroep op het spaarwezen doet ofheeft gedaan

LAD

*

Bekel-9950Waarschoot
042L364.139 RPR Gent
(de Vennootschap)

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 EN 560
WETBOEK VAN \¡ENNOOTSCHAPPEN

Geachte aandeelhouders,

Op de algemene vergadering van 28 mei 2014 hecft u de bevoegdheid om het kapitaal te verhogen binnen
het kader van het toegestaan kapitaal, toegekend aan de Raad van Bestuur, hemieuwd voor drie jaar en, in de
hypothese dat de Vennootschap in kennis werd gesteld van een openbaar ovemamebod conform art. 607 vart
het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.), voor een termijn van drie jaar, telkens vanaf de datum van
publicatie van de beslissing van de algemene vergadering over de hemieuwing.
Aangezien de termijnen, waaryoor deze machtigingen werden verleend, reeds gedeeltelijk of binnenkort zijn
verstreken, stelt de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders yoor om haar bevoegdheid om het kapitaal te

verhogen biruren het kader van het toegestaan kapitaal te henrieuwen conform art. 603 W. Venn.
Overeenkomstig artikel 604 V¡. Venn. zet de Raad van Bestuur hierna uiteen in welke bijzondere
omstandigheden zij wenst gebruik te maken van het toegestaan kapitaal. Deze bevoegdheid tot verhoging
van het kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal zou gelden voor een bedrag gelijk aan het
maatschappeiijk kapitaal van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur wenst het toegestaan kapitaal in de eerste plaats te gebruiken teneinde op flexibele
wijze een beroep te kunncn doen op de kapitaaknarkt, warreer de financiële toestand van de Vennootschap

dii vereist.
Tevens wenst de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal te gebruiken om derden toe te laten deel te nemen
in het kapitaal van de Vennootschap, r¡/anneer de Raad van Bestuw hun deelneming nuttig of nodig acht met
het oog op de realisatie van het maatschappelijk doel van de Vennootschap. Hierbij denkt de Raad dan
vooral aan werknemers, strategische partners en belangijke leveranciers van diensten of goederen van de
Vennootschap. Ook wenst de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal te gebruiken voor de financiering van
overnamos of strategische projecten of om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe ontwikkelingen en
uitdagingen.
Eveneens wenst de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal te gebruiken wanneer zich een onevenwicht
voordoet tussen het eigen velmogen en het vreemd vennogen, dit alles met de bedoeling de reputatie van de
Vennootschap als een solvabele vennootschap in stand te houden of te verbeteren. Meer specifîek wenst de
Raad van Bestuur het toegestaan kapítaal te gebruiken wanneer het bedrag van het maatschappelijk kapitaal
hem ontoereikend voorkomt, of in de omstandigbeden omschreven in de artikelen 633 en 634 W. Verur.,
teneinde in geval van ontoereikendheid van haar netto-actief, verliezen te kunnen aanztivatçn.

De Raad van Bestuur wenst gemachtigd te worden om, voor een termijn van drie jaar, het geplaatst
maatschappelijk kapitaal in één of meer keren te ve¡hogen, vanaf de datum van de mededeling dòor de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Marlfen (FSMA) aan de Verurootschap van een openbaar
overnamebod op de aandelen van de Vennootschap om zich te verzetten tegen een openbaar overnamebod
dat naar zijn mening indruist tegen het belang van de Vennootschap, of om zulk een bod te bemoeilijken.
Deze bevoegdheid wordt toegekend binnen het kader en volgens de modaliteiten van artikei 607 W. Venn.

Meer in het algemeen zov van de toegekendo bevoegdheid gebruik gemaakt worden, telkens wanneer de
positie van de Vennootschap zowel rechtstreeks als onreclrtstreeks, hetzij fi:rancieel, hetzij concurrentieel, of
anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen.

!
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De Raad van Bestuur wenst het toegestaan kapitaal aan te wenden voor kapitaalverhogingen van allerlei
aard, inclusief deze gerealiseerd door opname van (beschikbare) reserves of andere vennootschapsmiddelen
zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winsten en - voor zover toelaatbaar onder
heersende wetgeving - statutai¡ onbeschikbare en wettelijke reserves of andere vennootschapsmiddelen. De
Raad van Bestuur wenst over de mogelijkheid te beschikken bij de aanwending van het toegestaan kapitaal
een uitgiftepremie te kururen vragen.

De Raad van Bestuur wenst over de mogelijkJreid te beschjkkon om het voorkeurrecht op te heffen bij
aanwending van het toegestaan kapitaal. Daarbij wenst de Raad van Bestuur het voorkeunecht te kunnen
opheffen oi beperken, al dan niet ten gunste vatt één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen
personeelsleden zijn van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De Raad van Besfuur wenst híerbij uitdrulkelijk te worden gemachtigd om oYer te gaan tot

kapitaalverhoging door de uitgifte van converteerbare obligaties tf warrants waarbij hçt voorkeurrecht van
de bestaande aandeelhouders kan worden beperkt ofuitgesloten, al dan niet ten gunste van personen die geen
personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen. Meer in het algemeen zouden
ãeze machtigingen ook moeten kunnen worden aangewend voor de verrichtingan verrneld in artikel 605 W.
Venn.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en war¡ants wenst de Raad van Bestuur de
mogelijkheid te verkrijgen om de kapitaaiverhogingen beslist door de Raad van Bestuur ook te laten
g"róhi"d"o door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, aandelen met een preferent dividend- en
liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen, al dan niet met uitsluiting van het voorkeurrecht. Met
converteerbare aandelen wordt bedoeld aandelen die voor zover de wet dit toelaat, conform de bepalingen
opgenomen in de uitgiftevoorwaarden converteerbaar zijn in een groter of kleiner aantal gewone aandelen,
zonder dat een bijkomende inbreng plaatsvindt, waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandolen van
andsre soorten respectievelijk wordt verlaagd of verhoogd.

De Raad van Bestuur wenst tevens te worden gemachtigd om de rechten verbonden aan de verschillende
types aandelen op het vlak van de winstverdeling preferent karaher, vereffening van de Vennootschap,
siãmrecht, wederinkoop, anti-dilutiebepalingen, uitgiftedatum en andere belangrijke uitgiftevoorwaarden
verbonden aan de effecten die zullen worden uitgegeven in het kader van het toegestaan kapitaal in de
statuten op te nemen.

In het llcht van het voorgaande en in het bijzonder gelet op de noodzaak om op flexibele wqzete kunnen
inspelen op de noden van de kapitaalmarkten van dat moment, wenst de Raad van Bestuur, indien zij
overgaat tot ae uitgifte van bepaalde categorieën effccten binnen het toegestaan kapítaal, de mogelijkheid te
v".lo.i¡g"tr om overeenkomstig artikei 560 W. Venn. de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande
soorten van aandelen of effecten die het kapitaal al dan niet vertegenwoordigen'
Dergelijke machtigíng kan worden verantwoord in het belang van de Vennootschap omdat z4 haal indien
nodig, in staat stelt op soepele en snelle wijze bijkomende eigen middelen aan te trekken uit de
kapitaalmarkten' door middel van de uitgifte van bijzondere financiële instrumenten die op deze
kapitaalmarkten ïvorden uitgegeven. De Raad van Bestuur verbindt er zich evenwel toe deze maclrtiging in
geen geval aan ta wenden op ecn wijze die redelijkerwijze een disproportionele benadeling van de rechten
verbonden aan de bestaande categorieën van effecten met zich mee zou brengen, Uiteraard zullen tevens alle
wettelijke en conventionele waarborgen van bestaande effectenhouders in acht worden genomen.
te'Waarschoot, op 21 februanã}l7
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