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Eerste dubbel
blad

NAAMLOZE VEI\NOOTSCHAP
SPECTOR PIIOTO GROUP'I
in het kort "SPECTOR" ,i

Publieke Vennootschåp die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg I 60,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde,
onder nummer 0405.706.755.

STATUTE¡IWIJZIGING

Het jaar tweeduizend en elf.
De veertiende juni.
Voorons,MeesterBernardVA¡[sTEENBERGE,€#notaristeLaarne,
vervangende zijn ambtsgenoot Meester Rudy VANDERMANDER, geassocieerd notaris

te Evergem, Ertvelde, wettellik belet.
IS SAMENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze

vennootschap'''',inhetkort''SPECToR'',Publieke
Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen, met maatschappelijke

zetel te Wetteren, Kwahechtsteenweg 160, ingescbreven in het rechtspersonenregister te

Dendermonde, onder nummer M05.746,7 55.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "D.B.M.-COLOR N.V." bij akte

verleden voor notaris Luc VERSTRAETEN, destijds te Assenede in datum van

23112/1964, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15/01/1965, onder

nummer 1,274,
De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd, onder meer bij proces-verbaal opgemaakt en

gesloten door notaris Tom de SAGHER te Evergem, vervangende zijn ambtsgenoot notaris

Rudy VANDERMANDER, voomoemd, wettelijk belet, in datum van l5ll0/1990,
inhoudende onder meer naamswijziging in "INTERNATIONAL PHOTO GROUPU,

aþkort "I.P.G.", gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9lllll990,
onder numrner 901109 -97 .

De naam van de vennootschap werd gewijzigd in de huidige, bij proces-verbaal

opgemaakf en gesloten door notaris Jean VAN DER BRACHT, destijds te Lede,

Oordegem, vervangende zijn ambtsgenoot meernoemde notaris Rudy
VANDERMANDER, wettelijk belet, in datum van 1210511993, gepubliceerd in de

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van9/061I993, onder nummer 930609-29I.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt en gesloten

door notaris Jean VAN DER BRACHT, voomoemd, vervangende zijn ambtsgenoot notaris

Rudy VANDERMANDER, te Evergem, Ertvelde, wettelijk belet, de dato 06/1112007,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30/1112007, onder nummer

07172780, inhoudende hernieuwing machtiging inkoop en vervreemding eigen aandelen en

aanpassing aan wetgeving in kader van afschaffing van effecten aan toonder.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om vijftien uw onder voorzitterschap van de heer VAN
DOORSLAER Tonny Jozef Felix, geboren te Baasrode op 0l/08/1951, wonende te Gent,

Goedingenstraat24.
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De voorzitter duidt aan als:

,"Jräd,ïî;;öE ¿6RTE stefaan Marie Paul Bert August, geboren
- -- I 

^

te Gent oP

0110811962, *orr"n¿"i" R.U""q, Bierghes' 9lè1"- 
des Hêtres Rouf:^:^l9

: i,:ffi fåäï:äiliïÑ. ;FÑ"siöõñ y"4ry" reanne Fericie' geboren te Aarst op

ri *.iiqiO, wonende te 9310 Aalst, Koebrugstraat 33'

De overige bestr¡urder-siír*.J" ãã ã"*tnitt*it"3l rtj" verontschuldigd'

S¡,NNEÑSTELLING VA¡I DE VERGADERING
i?:i#:.iti"ü;1"'.'J;""ä'nîì'i;;";;;;"'woonplaatsordebenamingende- r-^.. L^-:+ "-*olrl ziìn

##:iffi ïiiiliili,.,äih.Ë;;íd;;,;ä;;;;'d"ttî1îl*-h"""1:"ï;#;l*'ä
ä*'å:""iï"'ffi'ï;':::äil;i";;;;i; uanwe'igneidsrijst' zrjn aanwezig or

vertegenwoordigd.
Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van hetbureau'

Na lezing wordt op de t¡st geschreven ¿ut ãïã" Uijlage is van deze akte en wordt ze cloor

Ons, instrumenterende *t*î, "ne varietur" ondertekend en aan deze akte gehecht'

VASTSTELLING OÀi Og VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezienen juist ¡"uãnà.n door de vergadering' Zij stelt vast dat ze

geldig werd sameng"rtãfa en dat ze U.uo"gãî ot ou., de onderwerpen van de agenda te

beraadslagen.
TJITE,ENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De vergadering, bij monde van haar vooãtt"r, verklaart op vmag van de notaris:

- dat erãp heden 36.619.505 aandelen zdn

- dat met betrekking tot het stemrecht å, g."n verschillende categorieën van aandelen

bestaan,
- dat er geen winstbewijzen werden uitgegeven'

- ¿ut à"î*"ootschap een openbaar beroep doet op het spaarwezen'

- dat met betrekkingl;i å"år "*"1 
der än¿"tenïet stômrecht is geschorst of beperkt ter

un'onoof,€räänoeren 
toebehorende aan de naamroze vennootschap naar Luxemburgs

recht "ALE)L{NDER PHOTO", -",';;;"h;ppelijke zetel te Luxemburg-Stad

(Luxemburg), I I goui"u*¿ Royal, inæt"-tt""* in fttt handelsregister te Luxemburg

sectie B onder nummer 30.924,
* 77.271 aandelen toebehorende onderhavige vennootschap "sPECTOR PHOTO

**oYt'r.o 
7s.275 aandelen toebehorende de naamloze vennootschap "SPECTOR

COÖRDINATIECENTRUM", met maatschappelijke zetel 9230 wetteren'

Kwahechtsteenweg 160, ingeschreven in fret,"ôht*pèrsonenregister te Dendermonde'

onder nummer 0437.663.406

;;ü 
". 

op heden 35.AL2.433 stemgerechtigde aandele2zijn'.

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ¿" inrfi*tt terende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. de buitengewone algemene u.¡gud"ring"ä;;;d*g lolgende 
agenda heef inhoudende

de te behandelen onderwerpen en uooå,"ff"n tot bãsluit, waarvan alle aandeelhouders

verklaren op de hoogte te zijn g"tt"iá-uOór het plaatsvinden van dez* buitengewone

algemene vergadering en waârvan f.rìng-"o lo"n.nting za! gegeven worden door de

Voorzitter:
AGENDA:
TEBEHÄNDELENONDERWERPENENVOORSTELLENT0TBESLIIIT
l. Agendapuot f ,-l*p;ri;g ,1" *-*t¡"" van oproeping van de Raad van Bestuur en

dieniolgens aanpassing van artikel 14 der statuten'
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Voorstel tot besluit: Goedkeuing van het besluit tot aanpassing van de wijze van
oproeping van de Raad van Bestuur, waarbij de oproepingen kunnen geschieden per brief,
e-mail, telefax of op een andere sctriftelijke wijze en dientengevolge aanpassing van de

tweede alinea van artikel 14 van de statuten om voortaan te luiden çls volgt:
,.ARTIKEL ] 4 _ VERGADERIN

De oproepingen vermelden plaats, datum, twr en agenda van de vergadering en worden
ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief e-mail, telefæ of op een andere

s 
!.!¡ 

tft e U fe w ii ze v erzo nden

Agendapunt 2: Aanpassing van l) de wijze van vertegenwoordiging van de bestuurders op

de Raad van Bestum, 2) invoeging van de mogelijkheid van video- en telefoonconferentie
en 3) aanpassing van de verwijzing naar de regeling inzake tegenstrijdige belangen zoals

opgenomen in de artikelen 523 en 524 Wetboek van Vennootschappen en dienvolgens

aanpassing van artikel 15 der statuten.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot 1) aanpassing van de wijze van
vertegenwoordiging van de bestuurders op de Raad van Bestuur, 2) invoeging van de

mogelijkheid van video- en telefoonconferentie en 3) aanpassing van de verwijzing naar de

regeling inzake tegenstrijdige belangen zoals opgenomen in de artikelen 523 en 524

Wetboek van Vennootschappen en dienvolgens aanpassing van artikel 15 der statuten om
voorlaan te luiden als volgt:
,,4RTIKEL ]5 _ BERAADSLAGI

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van ziin
leden aanwezíg of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereild, kan een nieuwe

Raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, díe geldig zal beraadslagen en

beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig ofvertegenwoordigd zijn.

Over punten díe niet op de agenda werden vermeld, løn htj slechts geldig beraadslagen

met de ínstemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders
p er s o onl ij k a a nw ez íg zfi' n.

Iedere bestuurder knn door middel van een stukdat zijnhandtekening draagt (met inbegríp
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerliik
Iletboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander míddel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlt¡k Wetboeh volmacht geven oan een ander ltdvan
de Raad van Besluur om hem op eenwelbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een

bestuurder mag meerdere vdn zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens ziin
eígen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft onnangen.
De Raad van Bestuur kan vergaderen per teleþon- of videoconferentie.
De bestuurders díenen de formaliteíten voorzien in de artik¿len 523 en 524 van het

lï/etboek van Vennootschappen na te leven.
Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de vennootschap, roepen ze

binnen de lartst mogelîjke termijn een Algemene Vergadering bíjeen, die zal overgaon tot
de benoeming van een bestuurder ad hoc. De bevoegdheden van deze laatste worden
natwlceurig omschreven ín het besluit van benoeming. De besluiten van de Raad van

Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en

ongeldige stemmen worden niet bíj de uitgebrachte sternmen geteld. Bii staking van

stemmen is de stem van de dienstdoende voorzítter doorslaggevend. Indien op een

vergadering van de Raad van Bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen

aanweztg ís en één of meer bestuurders zích hebben teruggetrokken ingevolge een

é{ffi



belangenconflict, worden de besluíten geldíg genomen bij meerderheíd van de overige

aanwezige of vertegenwoordigde bestuwdets -

In afwijking van het voorgaande doch onverminderd d:wingende bepalingen terzake in het

Wetboek van Vennootschappen, lamnen besluiten van del Raad van Bestuur in
uitzonderlijkc gevallen, *qin u de dringenäe noodzakelijkheíd en het belang van de

vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schrifteliik økkoord van de

bestuurders. Deze procedure knn echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de

jaarrekening noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal. "
Agendapunt 3: Aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegheid aan de mogelijkheid
van de creatie van een directiecomité.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de

vertegenwoordigingsbevoegdheid ingevolge de mogelijkheid van de creatie van een

directiecomité en dientengevolge aanpassing van artikel 18 van de statuten om voortaan te

luiden als volgt:
" A RT I KEjt! I 8 - VE RT EG ENWOO Rp IçLNG
Behoudens bíjzondere machtiging of delegatie van het dagelijl$ bestuur of de creatie van

een directiecomité in overeenstemming met de volgende artikelen, wordl de vennootschap

in al haar handelingen, met ínbegrip van de vertegerwoordiging in rechte, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders díe geen bewiis van een

voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren"'
Agendapunt 4: Invoeging van de titel van "executive chairman" en de titel "algemeen
directeur".
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot invoeging van de titel van "executive
chairman" en de titel "algemeen directeur" en dientengevolge invoeging van volgende

nieuwe alinea's onderaan artikel 19, welke zullen luiden als volgt:
"Draogt de titel "gedelegeerd bestuurder": híj/zij díe volgende hoedanigheden in één

persoon verenigl : dagelijks bes tuurder en be stuur der.

Draagt de titel "executive chaîrman": hij/zij die volgende hoedanigheden in ëén persoon

verenigt: dagelijl$ bestuurder envoorzitter van de Raadvan Bestuur.
Draagt de títel "algemeen directeur": hij/zij die geen bestuurder is dochwel belast met het
dagelíjlæ bestuur."
Agendapunt 5: Invoeging van de mogelijkheid tot creatie van een directiecomité.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot invoeging van de mogelijkheid tot
creatie van een directiecomité en dientengevolge invoeging van een nieuw artikel 19 bis,

welk zal luiden als volgt:
,,ARTTKEL 19 BIS_ DIRECTIECOMITé
Overeenkomstig artíkel 524 bis lYetboek vqn Vennootschappen is de Raad van Bestuur
gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap ofop
alle handelingen díe op grond van andere bepalingenvan de wet aan de Raadvan Bestuur

zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur ís belast tnet het toezícht op dat comité.

De voorwaarden voor de aanstellíng van de leden van het dírectiecomitë, hun ontslag, hun

bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werla,siize van het dírecliecomité worden
bepaald door de Raad van Bestuur.
Het dírectiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan níet bestuurder ziin. De

instelling van een directiecomité kan oan derden worden tegengeworpen ondet de

voorwaarden bepaald in artikel 76 ÍIreúoekvan Vennootschappen.
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De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de Raad van Bestuur worden beperkt.
Deze beperkìngen en de eventuele taalarcrdeling die de leden van het directiecomíté zijn
overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij
worden belændgemaah- .i

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, woi,dt de vennootschap, met uitzondering van
de taken die overeenkomstig de wet niet lønnen overgedragen worden aan het
directiecomité, in en buíten rechte geldig vertegenwoordtgd door twee leden van het
directiecomité samen optredend of door de voorzitter van het directíecomité, wellce alleen
kan handelen. De voorzitter van het directiecomité wordt daartoe benoemd door het
directiecornité. "
Agendapunt 6: Invoeging van de mogelijkheid tot creatie van interne comités
(auditcomité, benoemingscomité en remuneratiecomité).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot invoeging van de mogelijkheicl tot
creatie van interne comités en clientengevolge invoeging van een nieuw artikel 19 ter, welk
zal luiden als volgt:
,,ARTIKEL T9 TER_ INTERNE COMITéS
De vennootschap richt binnen de schoot van de Raad van Bestuur een ouditcomité, een
benoemingscomité en een remuneratiecomíté op. Deze comités dienen inzake samenstellíng
enwerking te beantwoorden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen."
Agendapunt 7: Vervanging van artikel 22 ituake de toelatingsvoorwaarden tot de
Algemene Vergadering.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot vervanging van artikel 22 inzake de
toelatingwoorwaarden tot de Algemene Vergadering, waarbij artikel 22 vooúaan zal
luiden als volgt:
,, ARTIKEL 2 2 _ TOELATING
Het recht om deel te nemen øan de Algemene Vergaderingwordt slechts verleend indien de
aandeelhouder de wettelijke bepalingen betreffende vennootschoppen waarvan de
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een marU als bedoeld in artilæl 4 van het
ll/etboek van Vennootschappen, lteert nageleefd. In elk geval díent de aandeelhouder zijn
voornemen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering kpnbaar te maken uiterlíjk zes

dagen voor de Algemene Vergadering. "
Agendapunt 8: Vervanging van artikel 23 inzake de vertegenwoordiging op de Algemene
Vergadering.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot vervanging van artikel 23 inzake de
vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering, waarbij artikel 23 voortaan zal luiden
als voþ:
" A RTI K E L 2 3 - VE STEG EN I.4/pO RD IG I NG
Ied¿re aandeelhouder kan door middel van een stuk dat zijn handtekeníng draagt (met
inbegrip van de digitøle handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk \letboek) wearvan kennis ís gegeven per brief, telefax, e-maíl of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek volmacht geven om hem op de
Algemene Yergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen uandeelhouder
zrJn.

De vennootschap moet de volmacht uíterlijk de zesde dag voor de vergadering onMangen.
De bepalíngen van het Wretboek van Vennootschappen zijn toepasselijk."
Agendapunt 9: Vervanging van de derde alinea van artikel 26 inz-ake de antwoordplicht
van bestuurders en commissa¡issen.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot vervanging van de derde alinea van

Æffi:Þ



Bíilagen tot het Belgisch Staatsblad, de door de huidige bepalíng toegestane machtiging te
gebruiken om het køpitaal te verhogen, in de gevallen, onder de voorwaarden en bínnen de
beperkíngenvan artikel 607 van het lletboekvan Vennootschappen.
De Raad van Bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de"þapitaalverhogingen die
hii beveelt in toepass@ van de voorgaande aliizea's, erin begrepen de eventuele betaling
van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij
beslíst ingevolge de vorige alínea's.
Ilanneer gebruik gemaalî wordt van de voorgaande alinea's, bepaalt de Raadvan Bestuur
overeenkomstig artíkelen 592 en verder van het Wetboek van Vennootschøppen de termijn
en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van
voorlcew wannßer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig dezelfde
artikelen 592 en verder, in het belang van de vennootschøp en onder de voorwaarden door
de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of afschffin, ten
gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze personen
behoren tot het personeel van de vennootschap ofhaar dochtervennootschappen.
Wanneer een uitgiJÌepremie wordt betaald ingevolge huídige bepaling, danwordt deze van
rechtswege overgeùagen naar een reserverekening genaamd "uitgiftepremies" waarover
slechts løn beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de lrapitaalvermindering.
De premte kan eehter steeds ingelffiworden bíj het maatschappelijkkapitaal; deze beslis-
sing lcan door de Raad van Bestuur overeenkomstig de eerste alínea worden genomen.
Agcndapunt 11: Hernieuwing van de machtigingen tot verkrijging en venneemding van
eigen aandelen.
(i) Flemieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen ter
vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van hernieuwing van de statutaire bevoegdheid van de
Raad van Bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verkijgen en te
vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor
rekening van de verulootschap, of door een rechtstreekse doclrtervennootschap in de zin
van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, indien deze verkijging of
vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de
vennootschap . Deze machtiging geldt voor.een periode van drie jaar.
(ii) Hernieuwing van de machtiging tot verweemding van aandelen.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de machtiging aan de Raad van Bestuur om de
eigen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de Eurolist by Euronext te
vervreemder¡ zonder dat een vooraþand besluit van cle Algemene Vergadering vereist is.
(iii) Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.
Voorstel tot besluÍt: Goedkeuring van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het
krachtens artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen maximum toegelaten aantal
aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen voor een periode van vijf jaar aan een prijs
gelijk aan ten minste vijfentachtig ten honderd (85 %) en ten hoogste honderdvijftien ten
honderd (Il5 %) van de laatste slotkoers wààîaaÍL deze aandelen genoteerd werden op de
Eurolist by Euronext op de dag voorafgaand aan die aankoop ofruil.
(iv) Aanpassing statuten.
Voorstel tot besluit: lngevolge het voorgaande, goedkewing van wijziging van artikel 35
van de statuten om de tekst volledig door de volgende tekst te vervangen:
"De Algemene Vergadering van 14 juni heert de Raad van Bestuur uitdruklælijk
gemachtigd om overeenlromstig de bepalingen van het Iil'etboek van Vennootschappen,
haar eigen uandelen of winstbewijzen te verlvijgen door aonkoop of ruil, of te
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Indien alle bestuurders een tegenslriidig belang hebben met de vennootschap, roepen ze

binnen de kortst nogelijtre termiin een Algemene Vergadering biieen, die zql overgaan tot

de benoeming vanitn brttuuider ad hoc. De bevoegdheden van deze laatste worden

nauwkeurig õmschreven in het besluit van benoem@. De besluiten van de Raad van

Bestuur wTrden bij meerderheíd. van de uitgèbrachte stemmen Senomen Blanco en

ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bii stakíng van

stlmmei is de stem van de dienstdoende voorzitter doorslaggevend. Indien op een

vergadering van de Raad van Bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen

aoíwezig 
"ís 

en één of meer bestuurders zich hebben teruggetrokk f ingeuolge een

belangeiconflict, worien de besluiten geldig genomen bii meerderheid van de overige

oarmt ezige of verte germ o ordí gde b e stuurders.
In artrijlin; van hlet roorgoold, doch onvermínderd dwingende bepalingen terzake in het

lleiboek van Vennootsõhappen, kunnen besluiten van de Raad van Bestuur in

uitzonderlijke gevallen, *ooirn, de dringende noodzakzliikheid en het belang van de

vennootsciap 
-zulks 

vereßen, worden geio*en bij eenparig schrifteliik akkoo-rd van de

bestuurders. Deze procedure knn echter niet worden gevolgd vaor de vaststelling van de

jaarrelcening noch ioor de aanwending van het toegestane knpitaal."
STEMMING:

STEMMING:

Voorstel is o,-â¡r'*At .OìntC/a

Derde beslissing {
Goeclkeuring v;l het besluit tot aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheicl

ingevolge ðe mogelijkheid van de creatie van een directiecomité en dientengevolge

uarrpusring van artitei l8 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:
,, ARTI KE L I 8 _ W RTEGENWO A RD IG TNG

n"no"a"^ O¡¡*"at* *itnt4ing of delegatie van het dageliiks bestuur of de creatie van

een directíecomité in overeenstemmíng m-et de volgende artikelen, wordt de vennootschap

in al haar handelingen, met inbegrtp ,a, de verlegenwoordíging ín rechte, rechrcgeldig

vertegentvoordigd door mee gezamenlijk opnedende bestuurders die geen bewiis van een

voorafgaand besluít van de Raadvan Bestuur moeten leveren'"

Voorstel is oo..hpq,À,\c¡ìrv\a^\

Vierde beslÍssingd
Goedkeuring rrutih"t besluit tot invoeging van de titel van o'executive chaimtan" en de titel
,,algemeen ðirecteur" en dientengevolge invoeging van volgende nieuwe alinea's onderaan

artikel 19, welke zullen luiden als iolgt:
"Draagt'de titel "gedelegeerd bestiurder": hij/zij die volgende hoedanigheden in één

p e r s o o n v e r e ni gt : dagel ii ks b es tuur de r en b e s t uur der'
^Draagt 

de tífi "exró"tiy chairman": hij/zij die volgende hoedanigheden in één persoon

vereiigt: dagetijtrs bestuurder envoorzítter van de Raadvan Bestuur.

Draa{t de tlel"'elgemeen directeur": híj/zij die geen bestuurder is doch wel belast met het

dagelijks bestuur."
STEMMING:

voor ,1. oo S. UV f
tegen O
onthoudins S. t{oo

voor l.ôof . qqf
tegen a
onthoudins S,9oo
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Goeclkeuring van het besluit tot invoeging van de mogelijkheid tot creatie van een
directiecomité en dientengevolge invoeging van een nieuw artitet 19 bis, welk zal luiden
als volgt:
.ARTIKEL 19 BIS_ DIRECTIECOMITé
Overeenkomstig artikel 524 bis Wetboek van Vennootschappen is de Raad van Bestuur
gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden over te dragen qan een clirectiecomité, zonder dat
deze overdracht betrekkíng kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap ofop
alle handelingendie op grond van andere bepalingenvan de wet aan de Raad van Bestuur
zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur is belast met het taezicht op dat comité,
De voorwaarden voor de aanstelling van de ledèn van het dìrectiecomité, hun ontslag, httn
bezoldigíng, de duur van hun opdracht en de werlcttijze van het directiecomité worden
bepaald door de Raad van Bestuur.
Het directìecomíté bestaat uit meerdere personen, ¿líe al dan niet bestuurder zijn, De
instelling van een directiecomíté kan aan derden worden tegengeworpen onder d.e
uoorwaarden bepaald in artikel 76 ll¡etboekvan vennootschappen.
De ovetdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de Raadian Bestuur worden beperkt,
Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomtié zi¡n
overeengekomen, Iømnen niet worden tegengeworpen aqn derden, zelfs niet indien zij
worden bekendgemaala.
lïanneer een dírectiecomité'wordt íngesteld, wordt de vennootschap, met uítzondering van
de taken die overeenkomstÌg de wet níet latnnen overgedragen worden aan het
directiecomité, ín en buiten rechte geldig vertegenwoordtgd doãr wee leden van het
directíecomité samen optredend of door de voorzitter van hãt dit ectiecomíté, welke alleen
lcan handelen. De voorzitter van het dîrectiecomité wordt daartoe benoemd door het
directiecomité. "
STEMMING:

"'1

Voorstel is o-o*';te,ì^Oen-e4
Vijfde beslissinga

VOorStel is 4qÀ\ÐRÀ\c¡rry\a-/^
Zesdebeslissing J
Goedkeuring van het besluit tot invoeging van de mogelijkheid tot creatie van interne
comités en dientengevolge invoeging van een nieuw artikel 19 ter, welk zal luiden als
volgt:
,,ARTTKEL TLTER _ TNTERNE COMITé9.
De vennootschap richt binnen de schoot van de Raad van Bestuur een auditcomité, een
benoemingscomité en een remuneratiecomitë op. Deze comités díenen inzake samenstelling
en werking te beantwoorden aan de toepasselíjke wettelijke bepalingen. "
STEMMING:

voor l. ôoS. Yt{S
tegen o
onthouding S Qoo

voor 4,,ooS. L+vs
tegen o
onthouding S.9oo

voor À. c,os. qq5-
tegen o
onthouding S.9o'c
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Voorstel is (9-o..À-?,tl\c{hci4
Zevende beslissingq
Goedkeuring u* fi"t besluit tot vervanging van artikel 22inzake de toelatingsvoorwaarden

tot de Algemene Vergadering, waarbij artikel 22 voortaøn zal luiden als volg:
"ARTIK-EL 22 -TOELATNG
Het recht om cleel tt *n oon de Algemene Vergaderingwordt slechts verleend indien de

aandeelhouder de wettelijke bepiltngen beneffende vennootschappen waarvan de

aandelen zijn toegelaten toi de veihonclulìng op een markt als bedoeld in artikel 4 van het

Wetboek van Vennootschappen, heeft nagelerfd. In elk geval dient de aandeelhouder ziin

voornemen om deel te nemàn aan de Algàmene Vergadering kenbaar te maken uiterliik zes

dagen voor de Algemene Vergadering."
STEMMING:

Voorstel is @ÁJ^fA.almer''ì
Achtste beslissin$'
Goedkeuring van-het besluit tot vervanging van artikel 23 inzake cle vertegenwoordiging

op de Algemene Vergadering, waarbij artikel 23 voortaan zal luiden als volgt:
,,ARTIKEL 23 _ VERTEGENWOORDIGTNG
naei" qandeelhouaer kan door middel van een stuk dat zijn hnndtekening draagt (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld ín artikel 1322, alinea 2 van het

nuriert¡k Wetboekj waarvan kennis is gug"urn per brief telefax, e-mail of elig ander

middel iermeftl in artikel 2281 van het Burgertijk Wetboek volmacht Seven om hem op de

Algemene Vergadering te vertegenwoordígen. De lasthebber moet geen aandeelhouder

zun.
õe vennootschap moet de volmacht uiterlíjk de zesde dagvoor de vergaderíng onlvangen.

D e b e p al ínge n i an he t l[/ e tb o e k v an ve nno o t s chapp en z ii n t o ep a s s e I íi k "
STEMMING:

voorstel is ó-oJ^tR .c¡rha^\
Negende beslissing)
Coã¿keuring van ñet besluit tot vervanging van de derde alinea van artikel 26 irøake de

antwoordpliãht van bestuurders en commissarirr"tt op de Algemene Vergadering, waarbij

de derde alinea van artikel 26 voort"aanzal luiden als volgf:
,AN D

De bestuurders en commissarissen geven sntwoord op de

aandeelhouders conþrm de wettelijke bepalingen en binnen

grenzen, worden gesteld. "
STEMMTNG:

vragen díe
de aldaqr

hen door de

geþrmuleerde

Voorstel is o"aJ.\g¿^^ç/îaa¡^
Tiende beslissingd
(i) Machtiging toegestaan køpitaal.

12

voor I
tesen o
onthoudins 5. t{co

voor l.oÕ5. qYs

tegen o
onthoudine 5.\oo

vool ) æ1, t{qf
tegen O
onthouding S ttoo
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Na bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 3 maart 2011,
goedkeuring van de hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur om voor een
geldigheidsduur van vijf jaar, het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere
malen te verhogen, met mogelijkheid tot het beperken of opheffen van het voorkeurrecht
en het vragen van een uitgiftepremie, evenals de mogetijkheid om in het kader van de
uitgifte van effecten binnen het toegestane kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen
van de bestaande aandelen. Onderhavige beslissing impliceert de annulatie van het nog niet
aangewende saldo van het huidig toegestaan kapitaal. De Algemene Vergadering beslist tot
het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging binnen de
grenzen van het toegestaan kapitaal in geval van kennisgeving door de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten van een openbaar ovemamebod op aandelen van de
vennootschap.
(ii) Aanpassing statuten.
Aanpassing van artikel 34 der statuten om te luiden als volgt:
De Raad van Bestuur ís gemachtigd om gedurende een termijn van vi-if ja-ar le rekenen
vanaf de belændmaking van de beslissing van de Algemene Vergadering van I4 juni 2AI I
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelíjke beperkingen, het
maatschappeliik kapitaal ín é,én of meerdere malen le verhogen, zowel door inbreng in
speciën als door inbreng in natura evenals door íncorporatie van reserves en/of van
uitgíftepremies, met of zonder uitgifie van nieuwe maatschappelijlæ aandelen, alsook om in
één of meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met waruants of
warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander efect uít te geven, en dit alles ten
belope van een maximum globaal bedrag van 64.193.9;,5,72 Euro (vierenzestig mìljoen
honderd dríeënnegentigduizend negenhonderd vil'ftien euro tweeënzeventig cent).
Dit plafond van 64.193.915,72 Euro (víerenzestíg miljoen honderd drieënnegentígduizend
negenhonderd vijfiien euro tweeënzeventig cent) ís van toepassing voor wat beffert de
uítgifte van in aandelen converteerbare obligatíes, obligaties met wdnants ofwørrants die
al dan niet verbonden zijn aan een ander ffict, op het bedrag van de kapitaalverhogingen
die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of uit de uítoefening van
die warrants.
De Raad van Bestuur wordt híerbij door de Algemene Vergadering gemachtígd, op grond
van een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikzl 560 van het
Wetboek van Vennootschappen, om in het lcader van de uitgifte van effecten binnen het
toegestaan kapitaal de respectievelijlce rechten te wíjzigen van de bestaande soorten van
aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegercwoordígen.
De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk-gemacfuigã om gedirende drie .iaar vanaf de
bekendmakíng van de beslissing van de Algemene Vergadering van 14 juni 2011 in de
Biilagen tot het Belgßch Staatsblad, de door de huidige bepaling toegestane machtiging te
gebruiken om het kapitaal te verhogen, in de gevallen, onder de voorwaarden enbinnen de
b eper kingen van ar t ilcel 6 07 van he t ll'etbo ek van Vennoot sc happ en.
De Raad van Bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die
híi beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling
van de uitgiJtepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast wanrtoe hij
beslist ingevolge de vorige alinea's.
lïanneer gebrutk gemaakt wordt van de voorgaande alinea's, bepaalt de Raad van Beshtur
overeenkomstig artilælen 592 en verder van het Wetboek van Vennootschappen de termijn
en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van
voorkeur wqnneer de wet hen dat recht toekent. Híj kan tevens, overeenkomstig dezelfde
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artilcelen 592 en verder, ín het belangvan de.v9nno9ß1,haP,* ":!::-!:::Y::;:f;::r";
i:'f::i::':*fi,iå'i{; i;:;;'i;;';ír';;'""d,-à;nd,;th";,!::: u::::!::,'{,ÆI#:"::,:
i"i:;"#;';;:: #;;;;;;;;;;;;;;;" li ::::!::-:,i,:íi:::::,::!:";{s:: 

personen

ff i:;";i,";;;;!;;';;;";;"";;;;;;ít1ew"¡!:::!:,:!t:':::::':i::2
';Åi2::":,i':iäì,";;:ki:-i;;;;;:;;;i;'.ã:;"u'tuñY!; 1]:n"*ï,i!*liï,-li":,tl/anneer een uugvtspruil'*-::::::::;i,,"''-' - ' . ;uitgiftepremíes" waarover
i*iä*:tst outigrdiognn wtar e-en reserverekenlls-!:::,:f:^^, 

,to knnitaarvermindering.
:;:X'tr"i:;1;#i:;;:;i";i;;T;;;;;iai:;i"'::::::!:,H:ji,!:,::#li"'íilif;'f:!::,#: #:':'#,ii;::;'i;;:;ü'i;;;;,:i!:ll::::;:!::3yl:j:r#:;:ii;::i,f;1r"-De premie t(sn ecruer slevuù tt'É'vÚwq ""'iäoiìrüg iu ,*ttt åi¡rràworden genomen'"
sing kan door de Raad van Bestuur overee

STEMMING:

Voorstel is,â-e,he(y''\O¡¡^.C/4

ältå:Hiüåå * machtiging totverkijging en vervreemdins van eigen aandelen ter

;;üdtü uã"..n ¿t.ig""¿ etittlgnadeel voor de vennootschap'

Goedkeuring u* t"*irîwing vanl" tt"tutui* bevoegdheid van de Raad van Bestuur om

eigen aandelen van a" u"*"õ,schap te verkrijgen en te vervreemden' rechtstreeks of door

een persoon clie handelt in eigen ** -*ìîîot '"t"ning 
v-an de vennootschap' of door

een rechtstre"tr" ¿o.ìrt"*enãootschap iJåt' "it "* 
uttit"t 627 van het Wetboek van

Vennootschapp.n, irai"o deze ,rerkrijgi"ä "f 
tãt*e9mdrry noodzakelijk is ter vermijding

van een clreigend emstig nadeel uoo, d""uornootschap' Deze machtiging gelclt voor een

periode van driejaar.
(ii) Hernieuwing van de machtiging totverureemding van aandelen'

Goedkeuring van de machtiging aan de Raad van 
-Bestuur om de eigen aandelen in het

bezit van de vennootschap opgeno*.nu' d. È*o1¡st by Euronext te vervreemden' zonder

dat een voorafgaan¿ u-rr,iit uÃ ¿. Algemene vergadering vereist is'

(iii) Hemieuwing van de machtiging totverkrijging en vervreemding van eigen aandelen'

Goedkeuring van de machtiging aan de naad ván Bestuur om het krachtens artikel 620 van

hetwetboekvanvennootschapp-enrnoi**toegelatenaarfalaandelendooraankoopof
*it,. verlaij gen ;;;; ãn päiode van vijf iu* T" - 

t:1 
r3"'å,rti|*;äî JiT öiX

;îi";i".hrtg iJn honderd (s5'%) en ten hoogste honderdvijft

de laatste slotkoers ;;À deíe aandel* Ëã"ot..rd werãen op de Eurolist by Euronext

õ dr à;g voorufgaand aan die aankoop of ruil'

Íi?"*Ënry;ii$ïår, erydke.'11g van wijziging van artiker 35 van de statuten om de

':ff:";;;Zif::"î::r:Y;::"::r":;j'li"i"'i,ir o, Raød van Bestuur uitdrutrketiik

gemachtigd o* "r;i;;;l;ìiírt4.a, 
ø"íiii"stilon ntt wetboek van vennootschappen'

haar eigen atmdelen of winstbeYii";";Z- 'u*:lui¡g'n .door aanlcoop of ruil' of te

vervreemden, zonder dat-een ,oorngoond ästu¡t iilau algemene vergadering vereíst is'

rechtstreeks of door een persoon díe handek in eigen nagm *oo' 'oõ' 
relæning van de

vennootschap, of door een rechtstrr"l*" iå"iOi'ven"nootschap ín de zin van artikPl 627 van

het Wetboek van Vennootschappen, indien deze verlaijging of vervreemding noodzakeliik

is ter vermíiding roi u", dreigend ,rr;;i; ;;;;e1 
"o9í 

a3.lennootschap' Deze machtiging

geldt voor een periode van drle iaar uor|if i, Uukendmaking van bovenvermelde beslissing

ín de Bijragen tot het Betgísch staatsutä;;í;;:';:;rit"'Ëo^t¡s artikBl 620 paragraaf I
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v an he t l,l/'e tb o e k v an Ve nno o t s c happ en, w o r den her ní e uw d.
De etgen aandelen in het bezit van de vennootschap opgenomen in de Eurolist by Euronext
lamnen door de Raad van Bestuur vervreemd worden zonder de voorafgaande
toestemming van de Algemene Vergadering. ì

De Algemene Vergadering van 14 juni 20tI'heeft de Raad van Bestuur bovendien
gemøchtigd om het krachtens artikel 620 van het l4letboek van Vennootschappen møcimum
toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verh'ijgen oan een prijs gelijk aan ten
minste vfi'fentachtìg ten honderd (85 %ù en ten hoogste honderdví¡'Jìien ten honderd (l 15

%o) van de laatste slotkoers wadraan deze aandelen genoteerd werden op de Eurolist by
Euronext op de dag voorafgaand aan die aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een
periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslíssing in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artilcel 620 paragraaf 1 van het
lletboek van Vennootschappen, hernieuwd worden.
STEMMING: i ii

Voorstel is o-c,r"tqvr-. ùrv\a¡4
In acht genomenål het voorgaande, stelt de Voorzitter vast dat deze zitting wordt geheven

om -,{S. 1o r.urru.
VERKLARTNG TEN BDTIOEVE VA¡{ DE REGISTRATIE
De ondergetekende notaris verklaart dat het recht op geschriften van toepassing op
onderhavige akte vijf en negentig euro (95,00 €) bedraagt.
BEVEFTIqING IDENTITEIT
De ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de Voorzitter, secretaris en
stemopnemer alsmede van de overige leden van het bureau, hem werd aangetoond aan de
hand van hogervennelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
WAARVAN PROCES-VERBAÄL
Opgemaakt en gesloten te Wetteren.
En na gedane voorlezing en toelichting, hebben alle lúervoren vermelde leden van het
bureau, sarnen met Ons, Notaris, dit proces-verbaal getekend; alhoewel daartoe
uitgenodigd, heeft geen enkele andere aandeelhouder gewaagd te tekenen.

lll

Oeregistreerd te Wetteren de

boek f(l3

il ¡i 1¡¡¡¡¡ '¡¡1,,
,.,:!¡ 

,

uradó$' v*k)l5

z¿'-tt-" 

' . verzendi,ng

ontyangsn : VIJF FN TI4/INTIG EURO

voor ?.,s^.1ß{ ös/. ¿6s 8sz. ¿r a ,4. OOs. qqs
tegen .t SY . Abo I S!. ¡So Å51. ¡Eo o
onthoudine Ç. Qoo S.9oo S.Voo S. qoo

25 EURO


