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*** 

Opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid met als naam “Bulcke Hybrid Technology BVBA” bij 
akte verleden voor notaris Alain Delahaye te Diksmuide op 24 oktober 1988, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 november daarna 
onder nummer 881111-296. 

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte van Luc 
Tournier, geassocieerd notaris te Beringen (Beverlo), vervangende notaris Frank 
Liesse te Antwerpen, wettelijk belet ratione loci, op 20 april 2012, bekendgemaakt 
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-05-11 / 0088258. 

 

 
HERNIEUWING MACHTIGING AANKOOP EIGEN AANDELEN 

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN 
MACHTEN 

 

 
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN. 
Op drieëntwintig april 
In 1930 Zaventem, in het Sheraton Brussels Airport Hotel, Brussels 

National Airport, 
Voor Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van 

“Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13. 
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de 

aandeelhouders van de naamloze vennootschap MELEXIS, met zetel in 8900 
Ieper, Rozendaalstraat, 12 (de “Vennootschap”).  

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende 
notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen. 

-* Bureau *- 
De vergadering wordt geopend om 12.21 uur onder het voorzitterschap van 

de heer DUCHATELET Roland Joseph Louis, wonende te 2100 Antwerpen 
(Deurne), Eduard Van Steenbergenlaan 52. 

De Voorzitter stelt als secretaris aan mevrouw MISCORIA Cindy, wonende 
te 3630 Maasmechelen, Kommelstraat 2. 

De vergadering kiest als stemopnemers: mevrouw VAN GRIENSVEN 
Karen Ellen Antonia Augusta, wonende 2100 Antwerpen (Deurne), Ter 
Rivierenlaan 180 en mevrouw NOELS Hilde, wonende te 3945 Ham, Kruisstraat 
1c. 

De hierna vermelde aanwezige bestuurders vullen het bureau aan. 
De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het 

bureau van de vergadering. 

-* Uiteenzetting van de Voorzitter*- 
De Voorzitter zet uiteen: 
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I. Samenstelling van de vergadering. 
Aandeelhouders 
Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders 

waarvan de identiteit evenals het aantal aandelen, waarmee zij, naar zij hebben 
verklaard aan deze buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, 
vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, die door al de aanwezige 
aandeelhouders en volmachtdragers, door of namens de leden van het bureau en 
door de notaris werd ondertekend. 

Het bureau heeft vastgesteld en deelt aan de vergadering mee: 
- dat al de aandeelhouders vermeld op de aangehechte 

aanwezigheidslijst zich tijdig hebben geconformeerd naar de 
bepalingen van artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen 
en de statuten, die nageleefd moeten worden om tot de vergadering te 
worden toegelaten.  

- dat alle volmachten die zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen van 
artikel 547bis, §§1 en 2, van het Wetboek van Vennootschappen en 
door de Vennootschap tijdig werden ontvangen. Geen van de 
volmachtdragers aangewezen in de volmachten heeft een 
hoedanigheid als bedoeld in artikel 547bis, §4, van het Wetboek van 
Vennootschappen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel 
belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de 
aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens mevrouw 
CHOMBAR Françoise, de heer DUCHATELET Roland en mevrouw 
VAN GRIENSVEN Karen, allen voornoemd, die verklaren in de 
vennootschap werkzaam te zijn als bestuurders respectievelijk Chief 
Financial Officer, zoals hoger na hun naam ook werd vermeld, en die 
verklaren echter te beschikken over specifieke steminstructies voor 
ieder onderwerp op de agenda; 

- dat de statuten van de vennootschap aan de aandeelhouders niet de 
mogelijkheid bieden om aan de vergadering deel te nemen door middel 
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch 
communicatiemiddel als bedoeld in artikel 538bis van het Wetboek van 
Vennootschappen noch toestaan om op afstand te stemmen vóór de 
vergadering per brief of langs elektronische weg door middel van een 
door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier als bedoeld in 
artikel 550 van het Wetboek van Vennootschappen. 

De in de aanwezigheidslijst vermelde onderhandse volmachten zullen hier 
aangehecht blijven, een gehele bijlage vormend. 

Dat alle aandelen van de vennootschap gedematerialiseerd of op naam 
zijn. 

Warrant- en obligatiehouders 
Dat er geen obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap 

uitgegeven certificaten, werden uitgegeven, noch andere effecten dan de hoger 
gezegde aandelen. 

Bestuurders en commissaris   
De volgende bestuurders wonen de vergadering bij:  
- de heer Roland Duchâtelet, voorzitter, niet-uitvoerend bestuurder, 

voornoemd ; 
- Mevrouw Françoise Chombar: gedelegeerd bestuurder, CEO, wonende 

te  Boektlaan 14, 3550 Heusden-Zolder 
- de heer Shiro Baba: niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, 

wonende te 4-9-17 Tokura, Kokubunji, 185-0003 Tokyo, Japan 
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-Mevrouw Martine Baelmans: niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, 
wonende te Marie Popelinlaan 1, 3001 Leuven. 

Zij vullen het bureau aan. 
De overige bestuurders zijn verontschuldigd. 
De commissaris van de vennootschap, PriceWaterhouseCoopers 

Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Woluwedal 18, met als vaste vertegenwoordigers mevrouw Sofie Van 
Grieken en de heer Koen Vanstraelen, is verontschuldigd. 

II. Agenda. 
Dat huidige vergadering als agenda heeft: 

1. Verandering datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders 
Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van 
datum van de jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag 
van mei om elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen 
naar de volgende tekst: 
‘’De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van mei om 
11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de 
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een 
bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen 
telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden 
bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst 
kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping 
vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.’’ 

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande de inkoop van 
eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid van het Wetboek van 
Vennootschappen. 

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de 
bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de 
verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij 
door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de 
Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 
5, §2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is 
voor een verkrijging van eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het 
Wetboek van Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden: 
- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is 
aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 
20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van 
Vennootschappen zou zijn bereikt; 
- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen 
een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00; 
- De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de Vennootschap 
wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen aandelen die de 
Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan twintig ten honderd 
(20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap; 
- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van 
de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van 
Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden; 
- De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg 
met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van eigen 
aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen 
en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een 
onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in 
portefeuille worden gehouden; 
-Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van dit 
besluit in het Belgisch Staatsblad. 

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten met betrekking tot deelname bij volmacht aan 
een aandeelhoudersvergadering 

Voorstel tot besluit: De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de 
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statuten en haar titel te vervangen als volgt:  
"ARTIKEL 29 - WIJZE VAN DEELNEMING DEELNAME BIJ VOLMACHT 
Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één 
persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in 
overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van 
Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een 
volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager 
volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde 
aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder. 
De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping 
deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden 
ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde 
of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke 
bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient 
schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg 
gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet 
de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering 
ontvangen. 
De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht 
(met steminstructies) wordt gebruikt. 
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend 
rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders 
die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering 
te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze statuten en in het 
Wetboek van Vennootschappen. 
Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het Wetboek van 
Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft 
aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor 
de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de 
volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft 
en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder 
onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt." 

4. Deelname op afstand 
Voorstel om in de statuten een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot 
deelname op afstand aan aandeelhoudersvergaderingen. 

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de 
statuten toe te voegen als volgt:  
"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de 
voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de 
mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door 
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch 
communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de 
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de 
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, 
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt 
gehouden." 

5. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot beraadslagingen. 
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten 
te vervangen als volgt: 
 "Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en het 
aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt 
door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt 
geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel 
conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de 
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden 
en gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet 
aan de wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde 
handtekening zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden 
beschouwd. 
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De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of 
schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag 
of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van 
het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens 
antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld 
door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de 
bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer 
verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders 
en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping 
gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk 
stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen. 
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten genomen 
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van 
het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte 
stemmen geteld. 
Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een 
herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben 
behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste 
kandidaat verkozen." 

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen 
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke 
medewerker of notaris van het kantoor ‘Van Halteren, Geassocieerde Notarissen’’ 
afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten. 

III. Oproepingen. 
Bijeenroeping van de houders van gedematerialiseerde aandelen  
A. De oproepingen tot deze buitengewone algemene vergadering werden 

gedaan als volgt: 
- door middel van een aankondiging geplaatst in: 

o Het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2019 
o De Tijd van 20 maart 2019 

-  door middel van media waarvan redelijkerwijze mag worden 
aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende 
verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en 
die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is, te weten 
middels publicatie van de oproeping, volmacht en de rechten van de 
aandeelhouders op de website van de vennootschap alsook middels 
een e-mail met alle vereiste documentatie in bijlage aan alle personen 
ingeschreven op de Investor Relations distributielijst; 

-  door middel van publicatie van de oproeping op het platform (i.e. 
STORI) van de bevoegde toezichthouder, zijnde de FSMA; 

B. Zowel de hoger bedoelde oproeping als alle overige in artikel 533bis, §2, 
van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde informatie werd ter beschikking 
van de aandeelhouders gesteld op de website van de vennootschap 
www.melexis.com vanaf 20 maart 2019 en ononderbroken tot op heden, welke 
informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode 
van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden. 

C. De vennootschap ontving geen meldingen van één of meer 
aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten 
en die gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 533ter 
van het Wetboek van Vennootschappen onderwerpen toe te voegen aan de 
agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda 
opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda 
als opgenomen in de oproeping bedoeld ongewijzigd bleef. 
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Bijeenroeping van de houders van aandelen op naam, van de bestuurders 
en van de commissaris 

Dat de bestuurders en commissaris, PriceWaterhouseCoopers 
Bedrijfsrevisoren CVBA, opgeroepen werden door middel van e-mail op 20 maart 
2019 en bovendien verzaakt hebben aan de termijnen en de vormvereisten voor 
oproeping tot deze vergadering, evenals aan het recht om de genoemde 
documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door de artikelen 533 en 535 van 
het Wetboek van Vennootschappen en door de artikelen die naar deze artikelen 
verwijzen.  

Dat de aandeelhouders op naam bovendien werden opgeroepen door 
middel van oproepingen meegedeeld op 20 maart 2019 per gewone brief aan de 
houders van aandelen op naam, of, voor de bestemmelingen die uitdrukkelijk en 
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via e-mail te ontvangen, per e-mail, 
zoals bedoeld in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen 

IV. Kapitaal en Quorum. 
Dat het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld is op 

vijfhonderdvierenzestigduizend achthonderddertien euro zesentachtig cent (EUR 
564.813,86), vertegenwoordigd door veertig miljoen vierhonderdduizend 
(40.400.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. 

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de 
vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.  

Overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van Vennootschappen, gelet 
op het feit dat de vennootschap duizend zevenhonderd vijfentachtig (1.785) eigen 
aandelen heeft ingekocht en dat “Melexis Technologies” naamloze vennootschap, 
rechtspersonenregister Hasselt 0467.222.076, met zetel te 3980 Tessenderlo, 
Transportstraat 1, die een door de vennootschap onrechtstreeks gecontroleerde 
dochtervennootschap is, driehonderd vierenveertigduizend driehonderd 
zesenvijftig (344.356) aandelen heeft gekocht, en welke aandelen op heden nog 
steeds door de vennootschap respectievelijk door haar onrechtstreeks 
gecontroleerde dochtervennootschap in bezit worden gehouden wordt er slechts 
rekening gehouden met veertig miljoen drieënvijftigduizend 
achthonderdnegenenvijftig (40.053.859) van de veertig miljoen 
vierhonderdduizend (40.400.000) bestaande aandelen voor de vaststelling van de 
voorschriften inzake aanwezigheid. 

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze algemene vergadering 177 
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een totaal van 29152041 
aandelen, hetzij meer dan de helft van het kapitaal van de vennootschap 
vertegenwoordigt. 

V. Stemrecht - Meerderheid. 
Dat alle aandelen van de vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk 

aandeel recht geeft op één stem, met uitzondering van duizend zevenhonderd 
vijfentachtig (1.785) aandelen die door de vennootschap zelf werden ingekocht en 
driehonderd vierenveertigduizend driehonderd zesenvijftig (344.356) aandelen die 
werden gekocht door “Melexis Technologies” voornoemd, en welke aandelen op 
heden nog steeds door de vennootschap respectievelijk door haar onrechtstreeks 
gecontroleerde dochtervennootschap in bezit worden gehouden en waarvan 
dientengevolge op heden het stemrecht geschorst is, en  

Dat, om geldig te worden aangenomen,  
het voorgestelde besluit 2, overeenkomstig artikel 620 en artikel 559 van 

het Wetboek van Vennootschappen een meerderheid van 80% van de stemmen 
moet behalen; 

het voorgestelde besluit 6 een gewone meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen moet behalen; 

de overige voorgestelde besluiten een meerderheid van drie vierden van 
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de stemmen moet behalen. 

-* Geldigheid van de vergadering *- 
De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als 

juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst, met 
inbegrip van alle volmachtdragers aangewezen in de ingediende volmachten, 
worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en 
de stemming over de punten op de agenda van de vergadering. 

De vergadering keurt daarop de aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door 
het bureau integraal goed alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, 
die aan het bureau zijn voorgelegd, en keurt tevens de in de volmachten 
aangewezen volmachtdragers goed. Voor zoveel als nodig wordt er uitdrukkelijk 
verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde 
volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak. Deze 
goedkeuring wordt verstrekt met unanimiteit. 

-* Beraadslaging en besluiten *- 
Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming: 

EERSTE BESLUIT – Verandering datum jaarlijkse vergadering van 
aandeelhouders. 

De aandeelhoudersvergadering keurt de verandering van datum van de 
jaarvergadering van 20 april om elf (11) uur naar de tweede dinsdag van mei om 
elf (11) uur goed en besluit artikel 26 van de statuten te veranderen naar de 
volgende tekst: 

‘’De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van 
mei om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België, wordt de 
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een 
bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen 
telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden 
bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst 
kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. Tenzij anders vermeld in de oproeping 
vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.’’ 

Beraadslaging  
 Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd 

uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 
29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de 
vergadering. 

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: 
* 29152021 stemmen voor,  
* 20 stemmen tegen en  
* 0 onthoudingen. 
TWEEDE BESLUIT - Hernieuwing van de machtiging aan de raad van 

bestuur aangaande de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig artikel 
620, §1, vijfde lid van het Wetboek van Vennootschappen. 

De algemene vergadering besluit tot hernieuwing van de bevoegdheden 
toegekend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de verkrijging van eigen 
aandelen van de Vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij door een persoon die 
handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een 
rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4° van het 
Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap is voor een verkrijging van 
eigen aandelen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van 
Vennootschappen onderworpen aan volgende voorwaarden: 

Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste 
gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens 
van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van 
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Vennootschappen zou zijn bereikt; 
De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren 

tegen een prijs per aandeel tussen EUR 0,01 en EUR 100,00; 
De fractiewaarde van het aantal in te kopen eigen aandelen die de 

Vennootschap wenst in te kopen, met inbegrip van de eerder verkregen eigen 
aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, mag niet hoger liggen dan 
twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap; 

De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen 
van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van 
Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden; 

De inkoop van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke 
aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve ‘verwerving van 
eigen aandelen’ ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte 
aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg 
van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen 
in portefeuille worden gehouden; 

Deze machtiging geldt voor een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van 
dit besluit in het Belgisch Staatsblad. 

Beraadslaging  
 Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd 

uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 
29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de 
vergadering. 

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: 
* 26259908 stemmen voor,  
* 2853074 stemmen tegen en  
* 39059 onthoudingen. 
DERDE BESLUIT - Wijziging van artikel 29 van de statuten met 

betrekking tot deelname bij volmacht aan een aandeelhoudersvergadering 
De aandeelhoudersvergadering besluit om artikel 29 van de statuten en zijn 

titel te vervangen als volgt:  
"ARTIKEL 29 - DEELNAME BIJ VOLMACHT 
Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts 

één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden 
afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek 
van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een 
volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager 
volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde 
aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder. 

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de 
oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet 
worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een 
geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening die voldoet aan 
de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de 
Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs 
elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De 
vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van 
de vergadering ontvangen. 

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een 
modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt. 

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt 
uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de 
aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om 
tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 28 van deze 
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statuten en in het Wetboek van Vennootschappen. 
Ingeval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het 

Wetboek van Vennootschappen tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager 
die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten 
bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er 
gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de 
aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op 
voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke 
steminstructies beschikt." 

Beraadslaging  
 Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd 

uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 
29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de 
vergadering. 

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: unanimiteit. 
VIERDE BESLUIT - Deelname op afstand - Voorstel om in de statuten 

een nieuw artikel 29bis toe te voegen met betrekking tot deelname op afstand 
aan aandeelhoudersvergaderingen. 

De algemene vergadering besluit een nieuw artikel 29bis in de statuten toe 
te voegen als volgt:  

"Wanneer deze mogelijkheid wordt voorzien in de oproeping en onder de 
voorwaarden en formaliteiten hierin gesteld, heeft een aandeelhouder de 
mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door 
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch 
communicatiemiddel zoals toegelaten door de wet. Wat de naleving van de 
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de 
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, 
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt 
gehouden." 

Beraadslaging  
 Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd 

uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 
29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de 
vergadering. 

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: unanimiteit. 
VIJFDE BESLUIT - Wijziging van artikel 33 van de statuten met 

betrekking tot beraadslagingen. 
De algemene vergadering besluit om artikel 33 van de statuten te 

vervangen als volgt: 
 "Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de houders van aandelen en 

het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, 
wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting 
wordt geopend. Indien deelname via een elektronisch communicatiemiddel 
conform artikel [29bis] mogelijk is, zal de identiteit en hoedanigheid van de persoon 
die aan de vergadering wenst deel te nemen gecontroleerd worden en 
gewaarborgd worden via een gekwalificeerde handtekening die voldoet aan de 
wettelijke bepalingen terzake. Door middel van deze gekwalificeerde handtekening 
zal de betreffende aandeelhouder als aanwezig worden beschouwd. 

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de 
vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking 
tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van 
artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven 
eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk 
worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met 
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inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van 
Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp 
handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord 
geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders 
bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de besluiten 
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het 
door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde 
deel van het kapitaal en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de 
uitgebrachte stemmen geteld. 

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot 
een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben 
behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste 
kandidaat verkozen." 

Beraadslaging  
 Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd 

uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 
29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de 
vergadering. 

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: unanimiteit. 
ZESDE BESLUIT - Machten te verlenen voor de uitvoering van de 

genomen beslissingen 
De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elke 

medewerker of notaris van het kantoor ‘Van Halteren, Geassocieerde Notarissen’’ 
afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de 
statuten. 

Beraadslaging  
 Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd 

uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 
29152041, wat 100 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de 
vergadering. 

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met: unanimiteit. 

-* Recht op geschriften *- 
Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt 

vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende 
notaris. 

-* Slot *- 
De vergadering wordt geheven om 12.48 uur. 
WAARVAN PROCES-VERBAAL. 
Opgemaakt datum en plaats als hierboven. 
Na volledige voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van 

het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris 
getekend. 

(Volgen de handtekeningen) 
VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE 
 

 
 





























































































































































































































 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

 

 

 

 

  



Voor akte met repertoriumnummer 37994, verleden op 23 april 2019 

 
FORMALITEITEN REGISTRATIE 

 
Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en) 
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 29 april 2019. 

Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7741. 
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 

De ontvanger. 
EERSTE BIJLAGE 
Geregistreerd honderdennegen blad(en), nul verzending(en) 

op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 29 april 2019. 
Register ASSP (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2436. 

Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). 
De ontvanger. 
TWEEDE BIJLAGE 

Geregistreerd honderdennegen blad(en), nul verzending(en) 
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 5 op 29 april 2019. 

Register ASSP (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2436. 
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage). 

De ontvanger. 
 
 


