
lvlaestro:
2016/10601 'al

Rb Kh Oost-Vlaanderen
Aldeling Dcnderrnonde

E*p,

1e B

"smartphoto grouP"
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het SpaarwezeÍ1,

met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder
nummef 0405.706.755.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
ZERGADERING NV SMARTPHOTO GROUP de dato 27 juni 2016

STATUTENWIJZIGING - I{APITAALSVERHOGING door inbreng in
natura formele KAPITAALSVERMINDERING HERNIEIITI/ING
MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAI _ AFSCHAFFING VERWIJZING
NAAR EFFECTEN AAN TOONDER - HERNIEUWING MACHTIGING TOT
VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Het jaar tweeduizend zestien,
Op zevenentwintig juni'
Op de zetelvan de vennootschap, te Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160,

Voor mij, Berliamin Van Hauwermeiren, Notaris met standplaats te

Oordegem, thans deelgemeente van Lede,

WORDT GEHOUDEN
be buitengewone algemene vergadering valr de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezerr

smartphoto group, waafvar.i de maatschappelijke zetel gevestigd is te
g23O Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0405.706,755,
hierna "de VennootschaP" genoemd.

IDENTTFICATIE VAN DE VENNOOT SCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "D,B.M.-COLOR N.V.'

ingevolge akte verleden voor Notaris Luc Verstraeten te Assenede op 23

december 1964, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

van 15 januari nadien, onder nummer I.274.
De statuten werden meermaaLs gewijzigd en voor het laatst bij proces-

verbaal opgemaakt door Notaris Bernard Van Steenberge te Laarne,

vervangen d.e zijnambtsgenoot Geassocieerd Notaris Pol Vanden Broecke te

Evergem, wettelijk belet, op B mei 2013, inhoudencle naamswtlzigingtn
,,smartphoto group" en afschalfing van de afkorting "sPECTOR" bekend
gemaakt in de bijlagen tot het Betgisch Staatsblad van 30 mei nadien,
orìder nummer 13081726.

OPENING DE VERGADE RING SAMENSTELLING VAN HET
BUREAU
De vergadering wordt geopencl om tien uur onder het voorzitterschap van
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de heer DE CORTE Stefaan Marie Paul Bert August, geboren te Gent op 1

augurstus 7962, wonende te 1430 Rebecq (Bierghes), Drève des Hêtres
Rouges 10,
De voorzitter driiclt aan a-ls:
*Secretatis: Mevrouw VAN clen STOCI{ Maggy Jeanne Felicie, geboren te
Aalst op 77 mei 7970, wonende te 93 i0 Aalst (Moorsel), I(oebrugstraat 33.
*StemopnÊrre r: De heer VANSTtrENKISTE Luc Maria Joris Maurits Alfons
André, geboren te Assebroek op 11 mei 1947, wonende te 9260 Wichelen
{Schellebelle), Stationsstraat 172.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU _ AANWEZIGHEDEN
De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen
en verificaties clie het bureau heeft verricht, tijdens en na de
registratieformaliteiten vari de deelnemers, met het oog op de
samensteliing van de vergadering:
1. Bijeenroeping van de houders van effecten
Voor de opening van de vergadering, u'erden de bewijzen vaL de
oproepingen verschenen in het Belgisch Staatsblacl en in cie pers
voorgeiegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van
de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat c1e data van publicatie
de volgende zijn:
- Op 10 juni 2076 in het Belgisch Staatsblad;
- Op 10 juni 2016 in De Standaard,
Evenals werd de oproeping opgestuurd aan het persbureau Belga.
De tekst van de oproeping evenals de modellen varl volmacht werden
daa¡enboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website
van cle Vennootschap \¡/w'w hoto com va¡raf 9 mei 2076
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de
verzonden brieven, vastgesteld dat minimum vijftien dagen voor de
vergadering, een oproeping werd verstuurd door middel van een brief, aan
de houders úan aandelen op naarn, alsook aan de bestuurders en de
commissaris.
2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering
Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau
nagegaan of a¡tikel 23 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons
nota¡is door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse
stavingdocumenten alsmede de originele volmachten in de alchieven van
de Vennootschap bewaa¡d blijven.
3. Lijst van de aanwezigheden
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin c1e uaam en het
adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van a-lle

aandeelhouders die in persoon of door ene lasthebber aan de vergadering
deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aancleelhouders. Het
origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke
volmachten zullen bewaa¡d worden in de archieven va¡r de Vennootschap.
4, Verificatie van het aanwezigheidsquorum
De vergaclering, bij monde van haar Voorzitter, verklaart op vraag van de
nota¡is:

2



W

2e BLAD

- Dat er op heden 36.619,505 aandelen ziln;
- Dat met betrekking tot het stemrecht er geen verschillende categorieen

van aandelen bestaan;
- Dat er geeri winstbewijzen werden uitgegeven;
- Dat met betrekking tot geen enkel cler aandelen het stemrecht is
geschorst ot'beperkt, ter uitzondering van:

*7.O75.275 aandelen toebehorende aart de naamloze vennootschap

'S PECTOR C OO RDINATI ECENTRUM", met maatschapp elij k e zetel te
g2go wetteren, I(watrechtsteenweg 160, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer
0437.663.406;
x54.526 aandelen toebehorende aan cle naamloze vennootschap naar

Luxemburgs recht *ALEXANDER PHOTO", met maatschappelijke zetel

te Luxemtrurg-Stad (Luxemburg), 11 Boulevard Roya-I, ingeschreven
in het handelsregister te Luxemburg sectie B onder nummer 30'924;
*77,27L aanclelen toebehorende aalr onderhavige naamloze

vennootschap smartPhoto group;
Zodal er op heden 3 5. 4 1 2. 4 3 3 stemg er e chtig de aandelen zijn
Er blijkt than s uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst dat 75.461.284

aandelenaan wezrgof vertegenwoordigd zijn, die allen stemgerechtigd zijn.

Een eerste vergadering, die gehouden werd op 10 juni 2016, waarvan
pfoces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris, heeft niet
geldig kunnen beraadslagen, aangezien het overeenkomstig artikel5SB van

het Wetboek van vennootschappen vereiste aanwezigheidsquorum niet
werd bereikt.
Evenwel kan een tweede vergadering krachtens artikel 558 van het

Wetboek var.t vennootschappen geldig beraadslagen over de punten va¡ de

agenda, welk ook het aanta] aanwezige of vertegenwoordigde aanclelen zij'
Di voorzitLer en de overige leden van het bureau stellen bijgevoig vast dat

deze buitengewone algemene vergadering geldig werd sâ-lnengesteld en

geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

AGENDA
De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering
de nde is:

der uerslaa uan de Raad uan Beshtur

r\

h

Kennisname en besPrekin
bestuur overeenkomstig

g varr het bijzonder verslag van de raad van
de artikelen 582 en 602,91 Wetboek varì

vennootschappen naar aanleiding van de inbreng in natura van een

vorderlng vervat in de Vendor Note (zod's hierna gedefinieerd) voor een

bedrag in hoofdson valr 2.100.000 euro ingevolge de aankoop van Webprint

International BV, krachtens de Agreement for the saLe and purchase of al1

issued and outstanding shares in the capital of Webprint International B.V'

van 29 april 2016 (de "SPA") zoals nader beschreven in het verslag

("Vordering") en de uitgifte vart nieuwe aandelen eventneel beneden de

fractiewaarde van de bestaancle aandelen.
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Formele kapi
de aândel

tot de

taal upgro
teVA-rI tot 50 euroend

beneden

Voorstel tot besluit De Algemene Vergadering besluit otn de bijzondere
uerslagen uan de Raad uan Beshtur goed te lceuren.
(ä) Biizonder uersktq uan de commissaris
Kennisname van het bijzonder verslag van de commissa¡is overeenkomstig
de artikelen 582 en 602,$1 Wetboek van vennootschappen met betrekking
tot de hierna bepaalde uitgifte van aandelen ingevolge de inbreng in natura
van de Vordering en de uitgifte van nieuwe aandelen eventueel beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit om de bijzondere
uerslagen uan de Commissaris goed te keuren.
(äi) Kapítaaluerhoginq door inbrenq in natura uan de Vorderinq
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist om het kapitaal uan
de Vennootschap, te uerhogen met 2.100.O00 euro om het te brengen op
66,293.915,72 euro, ingeuolge de inbreng in natura uan de Vorderíng door
Infestos Holdíng D BV, zoals nader toegelicht in de bijzondere uerslcLgen
uermeld sttb I en II, tegenuitgifie uan nieuwe aandelen.
De Algemene Vergadering besluitomhetmaatschappelijlclcapitaalte uerhogen
door de uitgifie ucLn 2.800.0OO nietLtue geu)one aandelen uan de
Vennootschap omhettotaal aantal aandelenin de Vennootschap te brengen
op 39.419.5O5. De Algemene Vergadering besluit dat deze lcapitaaluerhoging
zal plaatsuinden door een inbreng in nahtra en met de uitgifie uan 2.800.000
nieuute geLuone aandelen, ieder uitgegeuentegen eenuitgifi.eprijs per aandeel
uan 0,75 euro, zijnde de conuentionele tuaarde ouereengekomen tussen de
p artij en kr achtens de SPA, in g edematerialis e erde u oÍrn en u an dezelfde aard,
en die uanaf de datum uan tLitgifie, dezelfde rechten en uoordelen (inclusief
utat betreft diuidenden en andere uitlceringen) zullen genieten als, en uolledig
ueruangbaar zijn door de bestaande aandelen.
De Vennootschap zal een aangifie indienen uoor de toelating uan de nietnue
aandelen tot de uerhandeling op de gereguleerde mnrlct uan Euronext
Brussels.
De Algemene Vergaderíng besluit dat de lcapitaaluerhoging zal plaatsuinden
ond.er d.e opschortende uooruuaarde uan) en met intuerlcingtreding bij, de
effectíeue inbreng ùt naturct door Infestos Holding D BV udn een uordering
ueruat in de uendor note (die een bepaalde en uaste schulduordering
uertegentuoordigt) uoor een bedrag uan 2.1O0.O00 euro jegens de
Vennootschap (de "Vendor Note") en uitgegeuen krachtens de SPA.
(iu.) Geliikschalcelinq fractieuaarde uan de aandelen
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist omter explicitering
uan het uorige besluit, uoor zouer als nodig, te bepalen dat alle aandelen
(inclusief de nieuut uit te geuen aandelen naar aanleiding uan uoormelde
Icapitaaluerhoging door inbreng in natura) zullen genieten uan dezelfde
rechten en uoordelen, en LUC¿ar nodig, alle aandelen uan de Vennootschap
gelijk te schalcelen en te bepalen dat zij alle op eenzelfde tuijze het kapitaal
zullen uertegentuoordigen en aldus allen dezelfde fractietuaarde zullen.

LUOO n.

Beslissing om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen teneinde

a
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de fractiewaarcle van de uitstaande aandelen te verminderen tot 0,50 euro,
zijnd.e tot beneden de huidige beurskoers om doelmatig het toege

kapitaal te kunnen aanwenden met het oog op onder meel toekoms
acquisities.
Hypothese 1: agendapunt 1 werd goedgekeurd door de Algemene
Vergadering
Voorstel tot besluit De Atgemene Vergadering beslist omhet kapitaal uan

d.e uennootschap, op heden udstgesteld op 66.293.915,72 eL¿ro, te

uerminderen met 46.584.163,22 euro om het terug te brengen op

19.709.752,50 eLlro, en dit teneinde de fractietuaarde uan de uitstaande
aand.elen te uermind-eren tot 0,50 euro, zijnde tot beneden de huidige

beurslcoers om d.oelmatig het toegestaan kapitaal te kunnen aantuenden met

het oog op onder meer toekomstige acquisities'
Het bed.rag uan d"e lcapitaaluermindering zat niet worden terugbetaald aan de

aand.eelhouders ma.ar integraal uorden geboekt op een onbeschilcbare
reseruerekening, d.ie net als het kapitaat de uaarborg uoor derden zal
uitmaken en L1a.arouer behoudens omzetting in lcapitaal, slechts zal lcunnen
worden beschilct door een besluit uan de Algemene Vergadertng
beraadslagend en besluitend uolgens de uoortuaarden UCLI quorum en

meerd.erheid. uereist 1)oor een statutentuijziging ouereenlcomstig de bepalingen
uan artikel 6 uan de statuten uctn de Vennootschap.
Deze kapitaalsuermindering tuordt uitsluitend aangerelcend op het uerkelijlc
gestort kapitaal.
Hypothese 2: agendapunt 1 werd niet goedgekeurd door de Algemene
Vergadering
Voorstei tot besluít De Algemene Vergadering beslist om het lcapitaal uan

d.e uennootschap, op heden uastgesteld op 64.193.915,72 eLtro) te
uermind"eren met 45.884.163,22 euro om het terug te brengen op

18.309.752,50 elro, en dit teneinde d.e fractieutaarde uan de uitstaande
aand.elen te uermind.eren tot 0,50 euro, zijnde tot beneden de Lruidige

b eurslco ers om d.o elmntig het to e g e staan lcapitaal te lstnnen aantu enden met

het oog op onder meer toelcomstige acquisities'
Het bedrag uan de lcapitaaluennindering zal niet tuorden terugbetaald aan de

aandeelhouders maar integraal utorden geboelct op een onbeschilcbare
reseruerelcening, die net als het lcapitaal de uaarborg uoor derden zal
uitmaken en u)aarouer behoudens omzetting in lcapitaal, slechts zal lcunnen
tuord.en beschikt d.oor een besluit uan de Algemene Vergaderíng
beraadslagend en besluitend uolgens de uoottuaarden uan quorum en

m.e et'derheid. u ereist t)o or een statutentuijziging ouereenlcomstig de bep aling en

uan artikel 6 uan de statuten uarL de Vennootschap'
Deze kapitaalsuermindering utordt uitsluitend aangerekend op het werlcelijlc

stort

(i) Machtiqinq to e q e staan kapitaal.
Voorstel tot besluít: Na bespreking uan het bijzonder uerslag uan de Raad
uan Bestuur ouereenlcomstig artitcel 604 W. Venn., goedlceuríng uan de

hentieutuing uan de machtiging uan de Raad uan Bestuur om uoor een

getdigheidsduur uan uijf jaar, het geplaatst maatschappelijlc lcapitaal in één of
meerd.ere malen te uerhogen, met mogelijlcheid tot het beperlcen of opheffen

E
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uan het uoorlceurrecht en het uragen uan een uitgifiepremie. Onderhauige
beslissing impliceert de annt¿latie uan het nog niet aangetuende saldo uanhet
huidig toegestaant kapitaal. De Algemene Vergadering beslísttot het uerlenen
t)an een machtiging aan de Raad uan Bestuurtotkapitaaluerhogirtg binnen de
grenzen uan het toegestaan lcapitaal in geual uan lcennisgeuing door de
Autoriteit uoor Financiële Diensten en Markten (FSMA) uan een openbactr
ouernamebod op aandelen uan de uennootschap,
(ä)Aanpas sino statuten
Hypothese 1: agendapunt L werd wel goedgekeurd door de Algemene
Vergadering, maar agendapunt 2 niet
Voorstel tot besluÍt: Aanpassing van artikel 34 der statuten om te
luiden als volgt:
"De Raad uan Bestuur is gemachtigd om gedurende een termijn uan uäf -iacLr te
rekenen uanaf de belcendmalcing uqn de beslissing uan de Buitengeu.sone
Algemene Vergadering uan 10 juni 2016 in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, binnen de tuettelijlce beperlcingen, hetmaatscluppelijkkapitaalin
één of meerdere malen te uerhogen, zowel door inbreng in speciën als door
inbreng in nahtra, euen.als door incorporatie uan reserues en/ of uan
uitgifiepremies, met of zonder uitgifie uan nieut ue maatschappelijke aandelen,
alsoolc otn in één of meerdere malen in aandelen conuerteerbare obligaties,
obligaties met tuarrants of utarrants die al dan niet uerbonden zijn aan een
ander effect uit te geuen, en dit alles ten belope uan een maximum globaal
bedrag uan 66.293.915,72 euro (zesenzestíg miljoen
ttueehonderddrieënnegentigduizend negenhonderduffiien euro
ttu e e ë nz e u e ntig cent).
Dit plafond uan 66.293,915,72 euro (zesenzestig miljoen
ttaeehonderddrieënnegentigduizend negenhonderduffiien euro
ttueeënzeuentig cent) ís uan toepassing uoor tuat betreft de uitgifie uan in
aa ndelen conuetieerbare obligaties, obligaties met tuarrants of tuarrants die al
dan niet uerbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag uan de
lcapitaaluerhogingen die zouden lcunnen uoortuloeienuit de conuersie uan die
obligaties of uit de uitoeþning uan die warrants.
De Raad uan Bestuur is uitdrulclcelijlc gemachtigd om gedurende drie iaar
uanaf de bekendmalcing uan de beslissing uan de Algemene Vergadertng in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de door de huidige bepaling
toegestane machtiging te gebruíken om het kapitctal te uerhogen, in de
geuallen, onder de uoortuaarden en binnen de beperkingen uant artilcel 607
uan het Wetboelc uan Vennootschappen.
De Raad. uan Bestuur bepaalt de d.ata en de uoonuaarden uan de
kapitaaluerhogingen die hij beueelt irt toepassing uan de uoorgaande alinea's,
erin begrepen de euentuele betaling uan de uitgifiepremies. Hij stelt de
uoonuaarden uan de obligatieleningen uast uaartoe hij beslist ingeuolge de
uorige alinea's.
Wanneer gebruik gemnakt tuordt uan de uoorgaande alinea's, bepaalt de
Raad uant Bestuur ouereenlcomstig artikelen 592 en uerder uan het Wetboek
uan Vennootschappen de termijn en de andere uoortuaarden uan de
uitoeþning door de aandeelhouders uan het recht uan uoorlceLu'Luanneer de
uet hen dat recht toelcent. Hij kan teuens, ouereenlç,omstig dezelfde artilcelen
592 en uerder, in het belang uan de uennootschap en onder de uoottuaarden
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d.oor d.e tuet uastgesteld, het uoorlceurrecht uan de aandeelhouders beperken
of afschaffen, ten gunste uan één of meerdere bepaalde personen die hij
kiest, ongeacht of deze personen behorentot hetpersoneel uan de uennoot-

s chap of haar do chteru enno otschapp en,

Wanneer een uitgifiepremie utordt betaatd ingeuolge huidige bepaling, dctn

tuordt d.eze uan rechtstuege ouergedragen naar een reseruerelcening genaamd.
.uitgifiepremies" Luo.arouer slechts lcan bescltilct uorden onder de

uoortuaarden uereist uoor de lcapitaaluermindering. De premie kan echter
steed.s ingetijfd. tuorden bij het møatschappelijk lcapitaal; deze beslissing lcan

d.oor d,e Raad. uan Bestuur ouereenkomstig de eerste alineau.torde'n genomen."

Hypothese 2: agendapunt I en agendapunt 2 werden goedgekeurd door
de Algemene Vergadering
Voorstel tot besluft.' Aanpassing van artikel 34 der statuten om te
luiden als volgt:
De Raacl uan Bestuur is gemachtigd om gedurende een termijn uan ulif .iaar te

relcenen uanaf de belcendmaking uan de beslissing uan de Buitengeuone
Algemene Vergaderíng u(ln 10 juni 2016 in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, binnen de uettetijlce beperlcingen, hetmnatschappelijlckapitaalin
één of meerd.ere malen te uerhogen, zoLuel door inbreng in speciën als door
inbreng in naturd., euenals door incorporatie uan reserues en/ of uan

t-Litgifiepremies, met of zond.eruitgifte uannieutae mnatschappelijlce aandelen,
alsoolc om in één of meerdere malen in aandelen conuerteerbare obligaties,
obligaties met ttarrants of tuanrants die al dan niet uerbonden zijn aan een

ander effect uit te geuen, en dit alles ten belope uan een maxímum globaal
bedrag uan 19.709.752,50 euro (negentien míljoen

z e u e nho n d. er dn e g enduiz end z e u e nho n d er dtut e e ë nu iiftig eur o uffiig ce nt) .

Dit ptafond uan 19.709.752,50 eltro (negentien miljoen
ze u enhond.e rd.ne g enduizend, ze u e nhonder dtut e e ënuiiftig eur o uffiig cent) is
uan toepasslng uoor tuat betrefi de uitgifie uan in aandelen conuerteerbare
obligaties, obligaties met tuarrants of uarrants die al dan niet uerbonden zijn
a.cLn een ander effect, op het bedrag uan de kapitaaluerhogingen die zouden.

Içtnnen uoortuloeien tLit d.e conuersie uan die obtigaties of uit de uitoeþning
uan die tuarrants.
De Raad uan BesttLur is uitdnttctcetijlc gemachtigd om gedurende drie -iaar
uanaf d.e belcend.malcing uan de beslissing uan de Algemene Vergadering in
d"e Bijtagen tot het Betgisch Staatsblad, de door de huìdige bepaling
toegestane machtiging te gebruilcen om het kapitaal te uerhogen, in de

geuallen, ond.er d.e uoonuaarden en binnen de beperlcingen uan artilcel 607
uan het Wetboelc uan Vennootschappen.
De Raad uøn Bestuur bepaalt de data en de uoonuaarden uan de
lcapitaaluerhogingen die hij beueelt in toepassing uan de uoorgaande alinea's,
erin begrepen d.e euentuele betaling uan de uitgifiepremies. Híj stelt de

uoorutaard.en uan d.e obligatieleningen uast uaartoe hij bestist ingeuolge de
uorige alinea's.
Wanneer gebruilc gemøalct uordt uan de uoorgaande alinea's, bepaalt de

Rciad. uan Bestuttr ouereenkomstig artilcelen 592 en uerder uan het Wetboelc

uan Vennootschappen de termijn. en de andere uooru,¡aarden Uan de

uitoefening d.oor d.e aandeelhouders uan het recht uan uoorlceur Luanneer de

uet hen dat recht toeltent, Hij kan teuens, ouereenlcomstig dezelfde artilcelen
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592 en uerder, in het belang uan de uennootschap en onder de uooruuaarden
door de tuet uastgesteld, het uoorlceurrecht uan de aandeelhouders beperlcen
of afschaffen, ten gunste uan één of meerdere bepaalde personen die hij
Iciest, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel uan de uennoot-
schap of haar do chteru enno otschapp en.
Wanneer een uitgifiepremie wordt betaald ingeuolge huidige bepaling, dan
w o r dt d e ze u an r e cht sw e g e o u erg e drag en naar e e n re s er u er elcening g e naamd
"uitgifiepremies" Luaarouer slechts kan beschilct tuorden onder de
uoonaaarden uereist uoor de kapitaaluerm:indering. De premie lcan echter
steeds ingelijfdwordenbij hetmaatschappelijklcapitaal; deze beslissing kan
do or de Raad u an B e stuur o u ere enlcomstig de eerste aline a uorden g enomen."
Hypothese 3: agendapunt L werd niet goedgekeurd door de Algemene
Vergadering, en agendapunt 2 wel
Voorstel tot beslutt; Aanpassing van artikel 34 der statuten om te
luiden als volgt:
"De Raad uan Bestuur is gemachtígd om gedurende eentermijn uan uiif iaar te
relcenen uanaf de belcendmalcing uan de beslissing uan de Buitengetuone
Algemene Vergadering uan 10 juni 2016 in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, binnen de tuettelijlce b ep erlcing en, het mnatschappelijlc lcapitaal in
één of meerdere malen te uerhogen, zotuel door inbreng in speciën als door
inbreng in natura, euena.ls door incorporatie uan reserues en/ of uan
uitgifiepremies, metof zonderuitgifie uannieuwe mnatschappelijlce aandelen,
alsoolc om in één of meerdere malen in aandelen conuerteerbøre obligaties,
obligaties met utarrants of uarrants die al dan niet uerbonden zijn aan een
ander effect uit te geuen, en dit alles ten belope uan een ntaximum globaal
b e drag u an 1 8. 3 0 9. 7 5 2, 5 0 euro (achttien milj o en drieho nderdneg enduizend
ze uenhonderdtutee ënuijfrig euro uffiig cent).
Dit plafond uan. 18.309.752,50 euro (achttien miljoen
dri.ehonderdne ge nduizend zeuenhonderdttueeënuijfrig euro uffiig cent) is uan
toepassing uoor tuat betrefi de uitgifte uan in aandelen conuerteerbare
obligaties, obligaties met tuarrants of utarrants die al dan niet uerbonden zijn
aan een ander effect, op het bedrag uan de kapitaaluerhogingen die zouden
lqtnnen uootluloeien uit de conuersie uan die obligaties of uit de uitoeþning
uan die tuarrants.
De Raad uan. Bestuur is uitdrulclcelijlc gemachtigd om gedurende drie -iaar
uanaf de belcendmalcing uan de beslissing uan de Algemene Vergadering in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de door de huidige bepaling
toegestane machtiging te gebruilcen om het lcapitaal te uerhogen, in de
geuallen, onder de uoortuaarden en binnen de beperkingen uan artikel 607
uan het Wetboelc uan Vennootschappen.
De Raad uan Bestuur bepaalt de data en de uoonlaarden uan de
lcapitaaluerhogingen die hij beueeltintoepassing uan de uoorgaande alinea's,
erin begrepen de euentuele betaling uan de uitgifiepremies. Hij stelt de
uooruuaarden ua.n de obligatieleningen uast tuaartoe hij beslist ingeuolge de
uorige alinea's,
Wqnneer gebruilc gemnalct utordt uan de uoorgaande alinea's, bepaalt de
Raad uan Bestuur ouereenlcotrtstig anlilcelen 592 en uerder uan het Wetboelc
uan Vennootschappen de termijn en de andere uoortuaarden uan de
uitoeþning door de aandeelhouders uan het recht uan uoorlceur u.)anneer de
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tuet hen dat rechttoelcettt. Hij lcanteuens, ouereenlcomstig dezelfde añilcel
592 en uerder, in het belang uan de uennootschap en onder de uoortuaard
door de tuet uastgesteld, het uoorkeurrecht uan de aandeelhouders beper
of afschaffen, ten gunste uan één of meerdere bepaalde persoÍLen die hij
lciest, ongeacht of deze personen behoren tot het pet'soneel uan de uennoot-
schap of haar do chteru enno otschap p en.
Wanneer een uitgifiepremie utordt betaald ingeuolge huidige bepaling, dan
uordt deze uan rechtswege ouergedragen rloar een reseruerelcening genaamd
"uitgiftepremies" Llo.arouer slechts kan beschilct uorden onder de
uoorwaarden uereist uoor de lcapitaaluermindering. De premie lcan echter
steeds ingelijfdtuordenbijhetmaatschappelijlckapitaal; deze beslissing lcan
door de RaaduanBestuur oue de eerste alinea tuorden n."

Hypothese 1: agendapunt 1 werd wel goedgekeurd door de Algemene
Vergadering, maar agendapunt 2 niet
Voorstel tot besluit:
Gelet op het uoorgaande besluit de Algenene Vergadering derhalue omartilcel
5 uan de statuten. te ueruangen door de uolgende telcst:
"Artilcel 5 - GEPLAATST KAPITAAL
Het maatschappelijlr lcapitaal bedraagt zesenzestig miljoen
ttueehonderddrieënnegentigduizend negenhonderduffiien Euro
ttueeënzeuentig cent (66.293.915,72 euro), Het is uertegentaoordigd door
negenendertig miljoen uierhonderd negentien duízend uijfhonderd en uijf
(39.419.505) aandelen zonder uermelding uan wørf,rde, genummerd uan één
(1) tot negenendertig miljoen uierhonderd negentien duizend uffionderd en
uijf p9.a19.505),iederaandeeluertegentuoordigdéén/ negenendertigmiljoen
uierhonderd negentien duizend uffionderd en uffite (1/ 3g.ql9.505ste) uan
he t maat s chapp elij k lcap it aal. "
Hypothese 2: agendapunt 1 en agendapunt 2 werden goedgekeurd door
de Algemene Vergadering
Voorstel tót besluit:
Gelet op het uoorgaande besluit d.e Algemene Vergad.ering d-erhalue om ariilcel
5 uan de statuten te ueruangen door de uolgende telcst:
"Artikel 5 - GEPLAATST KAPITAAL
Het mnatschappelijk lcapitactl bedraagt negentien miljoen
zeuenhonderdnegenduizend zeuenhonderdtweeënuffig Euro uiiftig cent
(19,709.752,50 euro). Het is uertegentuoordigd door negenendefüg miljoen
uierhonderd negentien duiz,end uijfhonderd en uijf p9.a19.505) aandelen
zonder uermelding uan tuaarde, genummerd uan één (1) tot negenendertig
miljoen uierhonderd negentien duizend uijfhonderd en uijf (39,419.5Aq, ieder
aandeel uerfegentuoordigd één/ negenendertig miljoen uierhonderd negentien
duizend uijfhonderd en uijþte (1/39.419.505ste) uan het maatschappelijlc
lcapitaal."
Hypothese 3: agendapunt 1 werd niet goedgekeurd door de Algemene
Vergadering, en agendapunt 2 wel
Voorstel tot besluit:
Ge\et op het uoorgaande besluit de Algemene Vergadering derhalue om arÍilcel
5 uan de statuten te ueruangen door de uolgende telcst:
"Artilcel TST KAPITAAL
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Het mnatschappelijlc lcapitaal bedraagt achltien miljoen
driehonderdnegenduìzend zeuenhonderdtweeënuilftig Euro uUftig cent
(18.309.752 euro). Het ls uerlegentuoordigd door zesendertig miljoen
zeshonderd negentien duizend uijfhonderd en uijf (36,619.505) aandelen
zonder uermelding uan tuaarde, geÍLummerd uan één (1) tot zesendettig
mitjoen zeshonderd negentien duizend uiffionderd en uijf (36.619.505), ieder
aande el u erteg ent uo ordig d é én/ ze sendertig milj o en ze shonderd ne g entien
duizend uíjfhonderd en uijþte (1/36.619.505ste) uan het maatschappelijlc

(t) Wäziainq arfikel B - ard uan de aandelen
Voorstel tot besluit: Aanpassing van artikel I om te luiden als volgt:
De niet-uolgestorte aandelen zijn op na.am, De uolledig uolgestorte aandelen
zljn op n(iam of gedenuterialiseerd. Op schrífi,elijlc uerzoek uan een
aandeelhouder zal de Raad uan Bestuur de gedetnaterialiseerde aandelen
omzetten in aandelen op naam, De omzetting uan de gedemateríaliseerde
aandelen in aandelen op no.am zal plaatsuinden door inschrijuing in het
register uan aandelen op naem, gedctteerd en getekend door de
aandeelhouder of zijn mandataris en door de gedelegeerd bestuurder of een
bijzondere uolmnchtdrager. Een gedematerialiseerd effect tuordt
uertegeru-uoordigd door een boeking op relcening op n(lanl uan de eigenaar of
houder, bij een erlcende rekeninghouder of bij een uereffeningsinstelling. Bij
ouerdracht tuordt het op relcening geboelcte aandeel ouergeschreuen uan
relcening op relcening.
(tr) Wäziaina artikel 10 - Obl ioo.ti.es en unrtan.ts
Voorstel tot besluit: Schrapping van alinea 4 en alinea 5 van artikel
10.

Voorstel tot besluit: Vervanging van artikel 11, alinea 4 door de
volgende tekst:
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder Luordt benoernd, kiest hij
ouereenkomstig artilcel 61, 52 Wetboelc uan Vennootschappen) een uaste
uertegentuoordiger die belast u.tordt met de uituoering uan de opdracht in
na"am en uoor uan de soon.

uan de uerureem.di
aandelen ter ue uan een dreiaend ernstiq nadeel uoor de
uennootschap.
Voorstel tot besluít: Goedlteuring uan hernieutaing uan de stahttaire
beuoegdheid uan de Raad uan Bestuur om eigen aandelen uan de
uennootschap te uerkrijgen en te uerureemtTen, rechtstreeks of door een
persoon díe handelt in eigen naemma.dr uoor rekening uan de uennootschap,
of door een rechtstreekse dochteruennootschap in de zin uan atlilcel 627 uan
het Wetboek uan Vennootschappen, indien deze uerkrtjging of uerureemding
noodzakelijk is ter uermijding uan een dreigend ernstig nadeel uoor de
uennootschap. Deze machtiging geldt uoor een periode uan drie jaar.
(ü.) Hernieutuinq uan de machtiqinq tot uerureemding uan aandelen,

Age ndapunt, 5 : Afschaffrng effecten aaftnaar

van eenGb
' ,l'

inz;akeWijzigíng lichte6 aarlstellin1 verppunAgenda
eenrvoovaste bestuurclerersoon

verkrij,toternleu]1[ va-rr de
delenaafl
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Voorstel tot besluít: Goeclkeuring uan de machtiging aan de Raad uan

B e stuur o m de eig en aand.elen in het b e zit u an de u enno ots chap op g enomen in

d"e Eurolist bg Euronext te uerureemden, zonder dat een uoorafgaand besluit

uan de Algemene Vergadering uereist is.
u el.aentiä) uan de mn.ch.tioina tot trcrk.rüaina en

aandelen,
Voorstel tot besluít: Goedlceuring uan de machtiging aan de Raad uan

B e stuur o m het lcr achte n s añilce I 6 2 0 u an het W etb o elc u an V enno o ts chap p en

maximumtoegelaten aantal aanclelen door aanlcoop of ruil"te uerkrijgen uoor

een peñodn uen uijf jaar aan een prijs getijtc aan tenminste uijþntachtig ten

honàerd. (85%) en ten hoogste honderd.uffiien ten honderd (115%o) uan de

laatste slotkoers tÐaaraan d.eze aand.elen genoteerd tuerden op de Eurolistbg
Euronext op de dag uoorafgaand aan die aanlcoop of ruil. Deze machtiging

getdt t)oor een periode uan uijf jaar'
(iu) AanDCLSStnq ten.
Voorstel tot besluíú: Ingevolge het
van artikel 35 van de statuten om d

voorgaande, goedkeuring van wijziging
e tekst voiledig door de volgende tekst te

vervangen:
,,De Algemene vergad"erùq uan 70 pni 2016 heefi de Raad uan Bestuur

uitd.ruilcetijtc gemaihtigd. om ouereenlçomstig d'e bepalingen uan het Wetboek

uan Vennootichappen, haar eigen aand.elen of tuinstbeuijzen te uerkrijgen

d.oor actnlcoop of ruil, of te uerureem.den, zonder dat een uoorafgaand besluit

uan de Atgemene Vergad.ering uereistis, rechtstreeks of door een persoon die

handelt in eigen naam ma"ar uoor relçening uan de uennootschap, of door een

rechtstreekse d.ochteruennootschap in de zin uan artikel 627 uan het Wetboelc

uanvennootschappen, indien d.eze uerknjging of uerureemding noodzakelijkis

ter uermijding uan een dreigend ernstig nadeel uoor de uennootschap' Deze

machtiging g""Ht uoor een period.e uan drie jaar uanaf de bekendmnking uan

bouenuermeld.e beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en lcan,

ouereenlcomstig artiket 620 paragraaf 7 uan het wetboelc ua'n

Venno ots chøppen, uorden hernieuutd'
De eigen aaiielen in het bezit uøn d.e uennootschap opgenomen in de Euroli,st

bg Euronext kunnen d.oor d.e Raad. uan Bestuur t)erureemd. uorden zonder de

uòorafgaande toestemming uan de Algemene Vergadering'
De Algemene Vergad"ering uan 70 juni 2016 heefi de Raad uan Bestuur

boueidien gemachtigd. om het lcrachtens artikel 620 uan het Wetboelc uan

Vennootschappen m.aximumtoegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil

te uerlcrijgen (ldt'L een prijs getijtc aan ten minste uijþntachtig ten honderd

(85%o) "i-t"n hoogste hond.erd"uffiien ten honderd (115%) uan de laatste

slotkoers *oorooo d.eze aand.elen genoteerd tuerden op de Eurolist bg

Euronext op d.e d.ag uoorafgaand. aan die aanlcoop of ruil. Deze machtiging

getdt uoor eenperiod.e uan uijf jaar te relcenen uanaf de belcendmalcing uan

d"r" beslissing in d.e Bijtagen tot het Betgisch Staatsblad en lcan,

ouereenkom,stig artilcel 620 pøragraaf 7 uan het wetboek uan

Vennoots chapp en, hentieutud u)orden. "

BIJKOMENÐE AGEN DAPUNTEN - Toe 533ter W.Venn.

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen

aandeelhouder(s) die (sarnen) minstens drie procent (3%) bezitten van het
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maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals
voorzien door artikel 533ter $1n eerste lid Wetboek van vennootschappen
om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

STEMMINGSMOÐALITEITEN
De r¡oorzitter nodigt t'en'olgeng de aandeelhoudero uit tot otemming ovcr tc
gaan over elk val de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.
Hij brengt in herinnering dat eÎk aandeel recht geeft op één stem,
overeenkomstig a¡tikel 9 van de statuten. Hlj 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 van besluit met betrekking tot de punten 1 tot en
met 6 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, de
aa¡deelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, cleelnemen aan de
bijeenkomst, de besluiten met drie vierden van de stemmen moeten
aannemen, in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van
vennootschappen;
- Opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot het punt 7 van deze
agenda geldig aangenomen zouden worden, de aa¡rdeelhouders die,
persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aal de bijeenkomst, de besluiten
met vier viifden van de stemmen moeten aallnemen, in overeensternming
met artikel 559 juncto a¡tikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

VRAGEN
Conform artikel 26 van de statuten, nocligt de voorzitter 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 aancleelhouder gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid voorzien door a¡tikel 540 Wetboek van vennootschappen om
vooraf schriftelijke vragen te stellen.
De voorzitter stelt vervolgens de siuiting van de clebatten vast.

BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vérgadering vat de agenda aan en neemt na beraaclslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
(i)Bijzonder uerslag uan de Raad uan Bestuur
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis val het bijzonder
verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 582 en 602
$ 1 Wetboek van vennootschappen naar aanleiding van de inbreng in
natura vari een vorclering vervat in de Vendor Note (zoa1s hierna
gedefinieerd) voor een bedrag in hoofdsom van 2.10O,000 euro ingevolge de
aankoop van Webprint InternaLional BV, krachtens de Agreement for the
sale and purchase of all issued and outstanding shares in the capital of
Webprint International B.V. van 29 april 2016 (cle "SPA") zoals nacler
beschreven in het verslag ("Vordering") en de uitgifte van nieuwe aandelen
eventueel beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
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De voorzitter overhandigt het verslag aan de notaris teneinde dit te
bewaren in zijn dossier.
De Algemene Vergadering besluit om het bijzonder verslag van de Raad

van Bestuur goed te keuren.
(ä) Bijzonder uerslag uan de commissaris
De buitengewone algemene vergadering neernt kennis van het bijzonder

verslag van de commissaris overeenkomstig de a¡tikelen 582 en 602 $1

Wetboek var.i vennootschappen met betrekking tot de hierna bepaalde

uitgifte van aandelen ingevolge de inbreng in natura van de Vordering en

Oe uitgltte van nieuwe aandelen eventueel beneden de fractiewaarde van de

bestaande aandelen.
De voorzitter overhandigt het verslag aan de notaris teneinde dit te
bewa¡en in zíjn dossier,
De Algemene Vergaclering besluit om het bijzonder verslag van de

Commissaris goed te keuren,
(äi) Rapitaaluerhoging d.oor inbreng in natura uan de vordertng

De buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal van de

Vennootschap, te verhogen meL 2.100.000 euro om het te brengen op

66.2g3.g75,72 el-lro, ingevolge c1e inbreng in natura van de Vordering door

Infestos Holding D BV, zoals nader toegelicht in de bijzondere verslagen

vermeld sub I en II, tegen uitgifte van nieuwe aandelen'
De Algemene Vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te
verhoçn door de',ritgift. van 2.800.000 nieuwe gewone aandelen van de

Vennootschap om het totaal aanta-l aa¡rdelen in de Vennootschap te

brengen op 39,419.505. De Algemene Vergadering besluit dat deze

kapiáalverhoging zal plaatsvinden door een inbreng in natura en met de

uitgifte van 2.800,000 nieuwe gewone aandelen, ieder uitgegeven tegen een

uitgifteprijs pef aandeel v'an 0,75 euro, zijnde de conventionele waarde

ou".."rrg"komen tussen de partijen krachtens de sPA, in
ged.ematèrialiseerde vorm en var.l dezelfcle aard, en die vanaf de datum van

1ritgitt-, dezelfcie rechten en voordelen (inclusief wat betreft dividenden en

ureã.r. uitkeringen) zullen genieten als, en volledig vervangbaar zijn doot

de bestaande aandelen.
De Vennootschap zaf een aangifte indienen voor de toelating val de nieuwe

aa¡delen tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext
Brussels.
De Algemene Vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal plaatsvinden

ond.eide opschortende voorwaarde var.i, en met inwerkingtreding bij, de

effectieve inbreng in natura door Infestos Holding D BV van een vordering

vervat in de vendor note (die een bepaalde en vaste schuldvordering

vertegenwoordigt) voof een bedrag vafi 2,100.000 eufo jegens de

Vennãotschap (de "Vendor Note") en uitgegeven krachtens de SPA,

(iu) Getijlcschakeling fractietuaarde uan de aandelen
De buitengewone algemene vergadering besiist om ter expliciteringvan het

vorige besiuit, ,roo. ão,r.. als nodig, te bepalen dat a1le aandelen (inclusief

de nieuw uit te geven aandelen naaf aanleiding Var-I voormelde

kapitaalverhoging dõor inbreng in natnra) zullen genieten van dezelfde

,*cht.., en voordelen, en waal nodig, alle aandelen van de Veunootschap
gelijk te schakelen en te bepalen d,atzij a1le op eenzelfde wijze het kapitaal

13



zullen vertegenwoorcligen en alclus allen dezelfde fractiewaarde zullen
vertegenwoordigen.

Voorstel is goedgekeurd

TWEEDE BESLUIT
De buitengewone aJgemene vergadering beslist om het kapitaal van de
vennootschap, op heden vastgesteld op 66,293.975,72 euro) te
verminderen met 46.584.763,22 euro om het terug te brengen op
19.709.752,50 euro, en dit teneinde de fractiewaa¡de van de uitstaande
aandelen te verminderen tot 0,50 euro, zijnde tot beneden de huidige
beurskoers om doelmatig het toegestaan kapitaal te kunnen aanwenden
met het oog op onder meer toekomstige acquisities.
Het bedrag van de kapitaalverminderingzal niet worden terugbetaa-ld aan
de aandeelhouders maar integraa-l worden geboekt op een onbeschikbare
reserverekening, die net als het kapítaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover behoudens omzetting in kapitaal, slechts zal
kunnen worden beschikt door een besluit van de Algemene Vergadering
beraadslagencl en besluitencl volgens de voorwaarden varl quorum en
meerderheid vereist voor een statutenwijzigíng overeenkomstig de
bepalingen van artikel 6 van de statuten varì de Vennootschap.
Deze kapitaalsvermindering wordt uitsluitencl aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal.

MING:

Voorstel is goedgekeurd.

DERDE BESLUIT
(i) Machtigíng to e g e staan kapitaal
Dè buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder
verslag van de raad va¡r bestuur overeenkomstig artikel 604 Wetboek van
vennootschappen,
De voorzitter overhandigt het verslag aan de nota¡is teneinde dit te
bewaren in zijn dossier,
Na bespreking van het bijzonder verslag van de Raacl van Bestuur
overeenkomstig artikel 604 Wetboek van vennootschappen, keurt de
buitengewone algemene vergadering de hernieuwing goed van de
machtiging aan de Raad van Bestuur om voor een geldigheidsduur van vijf
jaar, het geplaatst maatschappeiijk kapitaa-l in één of meerdere malen te
verhogen, met mogelijkheid tot het beperken of opheffen van het
voorkeurrecht en het vragen van een uitgiftepremie. Onderhavige
beslissing impliceert de annulatie van het nog niet aangewende saldo van
het huidig toegestaan kapitaal.
De buitengewone algemene vergadering beslist tot het verlenen van een

vooR ,¡Í lJ- L¡ (,,'1 '( rl Y
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machtiging aan cle Raacl van Bestuur tot kapitaa-lverhoging binnen de

grenzerr van het toegestaan kapitaat in geval van kennisgeving door de

Ãutoriteit voor Finalciele Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar

overnarnebod. op aandelen van de vennootschap,
(ä) Aanpassing stahfien
De buitengewone algemene vergadering beslist om ettlkç!-!-l van c1e

statuten als volgt te vervangen:
De Raad. van Bestuur is gemachtigd om gedurende een termijn van viif iaar
te rekenen vanaf de bekendmaking var de beslissing val de Buitengewone

Algemene Vergadering vari 10 juni 2Ot6 in de Bijlagen tot het Belgisch

Stáatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het maatschappelijk
kapitaa-l in één of meerdere malen te verhogen, zowe\ door inbreng in
specien a-ls door inbreng in natura, evena-ls door incorporatie van reserves

enf or van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte va]-i nieuwe

maatschappelijke aandelen, a-lsook om in eén of meerdere malen in
aand.elen converteerbare obiigaties, obligaties met warrants of warrants die

al dan niet verbonden zljn aan een ander effect uit te geven, en dit alles ten

belope van een maximum globaal bedrag van 19.709j52,50 eufo
(negãntien milj oen zevenhonderclnegenduizend zevenhonderdtweeënvijftig
euro vijftig cent).
Dit plafond vax 19.7o9.752,50 eul.o (negentien miljoen
zevenhonderdne genduizend zevenhonderdtwe eënvij ftig euro vij ftig cent) i s

toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbarevan
obligaties, obligaties met walrants of wa¡rants die al dan niet verbonden
zijn aan een ander effect, oP

zouden kunnen voortvloeien
uitoefening van die warrants

het bedrag van de kapitaalverhogingen die
uit de conversie van die obligaties of uit de

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende drie jaar

vana-f de bekendmaking van de beslissing van de Algemene Vergadering in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblacl, de door de huidige bepaling

toegestane machtiging te gebruiken om het kapitaal te verhogen, in de

g"rr"ll.tt, onder c1e voorwaarden en binnen cle beperkingen van artikel60T
van het Wetboek van Vennootschappen.
De Raacl van Bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de

kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande

aliàea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgifteprerries' Hij s-

telt de voorwaarden va-ll de obligatieleningen vast waartoe hij beslist

ingevolge de vorige alinea's.
WLneðr gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's, bepaalt de

Raad van Bestuur ovefeenkomstig a¡tikelen 592 en verder van het
Wetboek van Vennootschappen de termijn en de aldere voorwaarden van

de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur
wanneel de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig
clezelfde altikelen 592 en verder, in het belang van de vennootschap en

onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de

aaldeelhouders beperken of afschaffen, ten gUnste van één of meerdere

bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze pefsonen behoren tot het
personeel van de vennootschap of haa¡ dochtervennootschappen.
Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige bepa-ling, dan
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wordt deze van rechtswege overgedragen naar een reserverekening
genaamd "uitgiftepremies" waarover slechts kan beschikt worden onder de
voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter
steeds ingelijfd worden bij het maatschappelijk kapitaal; deze beslissing
kan door de Raad van Bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden
genomen."

G:

Voorstel is goedsekeurd,

VIERDE BESLUIT
Gelet op het voorgaande, besiuit de buitengewone algemene vergadering
derhalve om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artilcel 5 - GEPLAATST KAPITAAL
Het mnatschctppelijk lcapitaal bedraagt negentien miljoen
zeuenhonderdnegenduizend zeuenhonderdttueeënuffiig Euro uffiig cent
(19.709.752,50 euro). Het is uertegentuoordigd door negenendertig miljoen
uierhonderd negentíen duizend uiffionderd en uijf (39.a19.505) aandelen
zonder uermelding uan tuaarde, genummerd uc¿n één (1) tot negenendertig
miljoen uierhonderd negentien duizend uiffionderd en uijf (39.419.505), ieder
aandeel uertegentuoordigd één/ negenendertig miljoen uierhonderdnegentien
duizend uiffionderd en uffite (1/39,419.505ste) uan het maatschappelijlc
kapitaal.
STEMMING:
vooR ."-{},tt(, t' ?¿4Y
TEGEN
ONTHOUDING

Voorstel is goedqekeurd.

VIJFÐE BESLUIT
(i) Wijziging aftilcel B - Aard uan de aandelen
De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel I van de
statuten als volgt te vervalgen:
De niet-uolgestorte aandelen zijn op naam. De uolledig uolgestorte aandelen
zijn op naam of gedemøterialiseerd.
Op schrtftelijk uerzoek uan een aandeelhouder zal de Raad uan Bestuur de
gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op na"am. De omzetting
uan de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsuinden
door inschrijuing in het register uan aandelen op naam, gedateerd en
getelcend door de aandeelhouder of zijn mandatqris en door de gedelegeerd
bestuurder of een bijzondere uolmachtdrager. Een gedematerialiseerd effect
tuordt uertegenusoordigd door een boelcing op relcening op naam uan de
eigenaar of houder, bij een erkende rekenínghouder of bij een
uereffeningsinstelling. Bij ouerdrachttuordt het op reltening geboekte aandeel
ouergeschret)en uan relcening op relcening.
(i) Wijziging artikel 10 - Obligaties en taar-rants
De buitengewone aigemene vergadering beslist om alinea 4 en 5 va¡ artikel

vooR 4 \. \(6 t,. ',L(¡',(

TEGEN
ONTHOUDING
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Voorstel is edsekeurd

ZESDÐ BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist om alinea 4 van artikel 11

van de statuten a1s volgt te vervangen:
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder woldt benoemd, kiest hij
overeenkomstig artikel 61, S2 Wetboek van Vennootschappen, een vaste

vertegenwoordiger die beiast wordt met de uitvoering va¡ de opdracht in
naarn en voor rekening van de rechtspersoon,

Voorstel is dsekeurd

ZEVENDE BESLUIT
(i) Hernieutuing uan d.e machtiging tot uerlcrijging en uerureemding uan eigen

aandelen ter uermijding uan een dreigend nadeel uoor de uennootschap,

De buitengewone algemene vergadering keurt de hernieuwing goed van de

statutaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur om eigen aandelen van de

vennootschap te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een

persoofi die handelt in eigen naam maar. voor rekening var-i de

vennootschap, of d.oor een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin
van artikel 627 van het Wetboek vari Vennootschappen, indien deze

verkrijging of vervreemding noodza-kelijk is ter vermijding va-n een dreigend

ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een

periode van drie jaar,
(ä) Henüeutuing uan d.e machtiging tot uerureemding uan aandelen'
De buitengewone algemene vergadering keurt de hernieuwing goed van de

machtiging aar.r de Raad van Bestuuf om de eigen aandelen in het bezit
van de vennootschap opgenomen in de Eurolist by Euronext te
vervreemden, zonð-er dat een voorafgaand besluit vart de Algemene

Vergadering vereist is.
(äi) Hernieutuing uan de machtiging tot uerlcrijging en uerureemding uan eigen

aandelen.
De buitengewone algemene vergadering keurt de hernieuwing goed varr de

machtiging aan de Raad van Bestuur om het krachtens artikel620 vafi 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 tenminste vijfentachtig ten honderd (85%) en ten hoogste

honderdvijftien ten honderd (115%) van de laatste slotkoers waataart deze

aandelen genoteerd werden op de Eurolist by Euronext op de clag

voorafgaand aan die aankoop of mil. Deze machtiging gelclt voor een

periode van vijf jaar.
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(iu) Aanpassing uan de statutett,
De buitengewone algemene vergadering beslist om, ingevolge het
voorgaande, artikel 35 van de statuten a1s volgt te vervangen:
De buitengeLuone algemene uergadering uan 10 juni2016 h.e,ft de Raad uan
Bestuur uitdrulclcelijk gemachtigd om ouereenlcomstig de bepalingen uan het
Wetboelc uan Vennootschappen, haar eigen aandelen of tuinstbetuijzen te
uerlcrijgen door aanlcoop of ruil, of te uerureemden, zonder dat een
uoorafgaønd besluit uan de Algemene Vergadering uereistis, rechtstreelcs of
door een persoon díe handelt in eigen naam mcrar uoor relcening uan de
uennootschap, of door eerl rechtstreekse dochteruennootschap in de zin uan
artilcel 6 2 7 u øn het Wetb o ek u an Venno ots chapp en, indien deze u erkríj ging of
uerureemding noodzakelijlcis tet'uermijding uan een dreigend emstig nadeel
uoor de uennootschap. Deze machtiging geldt uoor een periode uan drie jaar
uanaf de bekendmaking uan bouenuermelde beslissing in de Bijlagentothet
Belgisch Staatsblad en lcan, ouereenlcontstig artikel 620 paragraaf 1 uan het
Wetb o ek u an V e nno of s chap p e n, tu o r d en hernieutu d.
De eigen aandelen in het bezit uan de uennootschap opgenomen in de
Eurolist bg Euronert Icunnen door de Raad uan Bestuur t)erureemd tuorden
zonder de uoorafgaande toestemming uan de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering uan 10 juni 2016 heefi de Raad uan Bestuur
bouendien gemachtigd om het lcrachtens artikel 620 uan het Wetboelc uan
Vennootschappen ma-rimumtoegelaten a.antal aandelen door aanlcoop of ruil
te uerlrrijgen a.an een prijs gelijk aan ten minste uijþntachtig ten honderd
(85%) en ten hoogste honderduffiien ten honderd (115%) uan de laatste
slotkoers Luaaraan deze aandelen genoteerd tuerden op de Eurolist bg
Euronert op de dag uoorafgaand aan die aankoop of ruit. Deze machtiging
geldt uoor een periode uan uijf jaar te rekenen uanaf de belcendmaking uan
deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en lcan,
ouereenkomstig artilcel 620 paragraaf 1 uan het Wetboek uctn

Venno ots chapp en, hernieuu.td w orden,
STtrMMI G:

Voorstel is goedgekeurd.

INFORMATIE - RAADGEVING
De partijen verklaren dat de instrumenterende notaris hen volledig heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
rechtshandelingen, dewelke z\j bij huidige akte hebben gesteld en dat hij
hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

SLOT
Daar de dagorde volledig is ui
om ...:.r{.ú,:..., uur. Zì t -r'l- y''

I
Recht op geschriften

tgeput, heft e voorzitter de vergadering op

Ingevolge de wet van negentien december tweeduizend en zes tot
omvorming van het Wetboek der met het zegel geiijkgestelde taksen, tot het
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1Oe EN LAATSTE BLAD

Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek
Zegelrechten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad valr negenentwin
december tweeduizend en zes, is voor onderhavige akte het forfaitair
ten belope van vijfennegentig Euro (€ 95'OO) van toepassing.

WAARVAN PROCES. VERBAAL
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en

de aandeelhouders, die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.
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