BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 06 JANUARI 2016
AANTAL VERTEGENWOORDIGDE AANDELEN: 5.804.914
STEMVERDELING
Titel A. Nieuwe toelating inzake het toegestaan kapitaal
1. Verslag van de raad van bestuur
2.1 Nieuwe toelating (artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen)
mits een aparte stemming,
Voorstel om de toelating die door de algemene vergadering van 29 maart 2011 werd
verleend (hetzij een toegestaan kapitaal van zevenhonderd negenennegentig miljoen euro
(€ 799.000.000,00-), waarvan het beschikbaar saldo op heden Driehonderd zesenzeventig
miljoen tweehonderdduizend tweeënzestig tweehonderd zeventig euro en tweeëndertig
cent (€376.262.270,32-) bedraagt) te vervangen, door een nieuwe toelating (geldig
gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing), om het
onderschreven maatschappelijk kapitaal te verhogen, bij toepassing van de artikelen 603
en volgende van het Wetboek Vennootschappen, in een of meerdere malen, ten belope
van een maximum bedrag van:
1°) een miljard honderd miljoen euro (€ 1.100.000.000,00-)
Punt 1°) a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door
inschrijving in speciën met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders van de Vennootschap is
Punt 1°) b) en, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is,
waarvoor het Wetboek van Vennootschappen geen voorkeurrecht voor de aandeelhouders
van de Vennootschap voorziet, zoals bijvoorbeeld een kapitaalverhoging door inbreng in
natura
Punt 2°) tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220.000.000,00-), voor alle andere vormen
van kapitaalverhoging die niet geviseerd zijn in punt 1°) hierboven
zijnde begrepen dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal zal nooit in het kader van
het toegestaan kapitaal verhoogd kunnen worden boven een miljard honderdduizend euro
(€ 1.100.000.000,00-) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de
publicatie van de beslissing
2.2 Bijgevolg, vervanging van artikel 6.2 van de statuten, wordt gepreciseerd dat in
functie van het resultaat van de stemming op ieder van de punten 1°) a) en b) en 2°) van
het voorstel 2.1. hierboven, de finale tekst van artikel 6.2. gedurende de zitting kan
worden aangepast
Titel B. Andere wijziging aan de statuten
1. Artikel 29 Verdeling aan de werknemers

Titel C. Delegatie van machten teneinde de formaliteiten te kunnen uitvoeren
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