
GEDETAILLEERD OVERZICHT RECHTEN AANDEELHOUDERS 
 

 
 
Uitbreiding agenda 

 
Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van              
de vennootschap kunnen bijkomende onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering            
laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of               
daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.  
 
De aandeelhouders bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen als                
bedoeld in het eerste lid, dat zij in het bezit zijn van het vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op                    
grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de               
aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende               
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende           
aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.  
 
De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit recht op de                 
agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het kapitaal             
geregistreerd is op de registratiedatum (25 april 2018). 
 
De verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de              
tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst                
van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit.  
 
Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van                
deze verzoeken stuurt.  
 
De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op 17 april 2018 ontvangen. Zij kunnen naar de               
vennootschap worden gezonden langs elektronische weg, op het volgende adres:          
maggy.vandenstock@smartphoto.com.  
 
De vennootschap bevestigt de ontvangst van de verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur              
te rekenen vanaf ontvangst. Verzoeken die langs elektronische weg werden verzonden tussen            
vrijdag, 18.00 uur, en zondag, 24.00 uur, worden, voor doeleinden van voormelde            
ontvangstbevestiging, geacht te zijn ontvangen op maandagmorgen, 09.00 uur. 
 
Uiterlijk op 24 april 2018 wordt een agenda bekendgemaakt die aangevuld is met de bijkomende te                
behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn,             
en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.  
 
In voorkomend geval stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de nieuwe              
formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht.  
 
De oorspronkelijke volmachten blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen             
onderwerpen waarvoor zij gelden. De volmachtdrager kan, voor de op de agenda opgenomen te              
behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van deze bepaling nieuwe voorstellen tot besluit            
zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever,             
indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De               
volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.  



 
 
Vraagrecht 
 
De aandeelhouders hebben het recht om aan de bestuurders en de Commissaris schriftelijke vragen              
te stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van                
gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de                   
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben             
verbonden.  
 
De vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord door, naargelang het geval, de             
bestuurders of de Commissaris, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die             
vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.  
 
Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht aan            
maggy.vandenstock@smartphoto.com, uiterlijk op 3 mei 2018.  
 
 
Deelname en stemming op afstand per brief of langs elektronische weg 
 
Stemming per brief  of langs elektronische weg is niet mogelijk. 
Deelname aan de Algemene Vergadering op afstand of stemming op afstand is niet toegelaten. 
 
 


