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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 6 januari 2016 werd
verleend (hetzij een toegestaan kapitaal 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 zevenentwintig miljoen euro (€ 1.127.000.000,00-), indien de te
verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën is,
hetzij, met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien door artikelen 592 en
volgende van het Wetboek Vennootschappen;
hetzij, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de
aandeelhouders, zoals voorzien in artikel 26, §1 van de Wet van 12 mei 2014 met
betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, en van
2°) tweehonderd vijfentwintig miljoen euro (€ 225.000.000,00-), voor alle andere vormen
van kapitaalverhoging die niet geviseerd zijn in punt (1°) hierboven;
met dien verstande dat dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan
kapitaal in ieder geval nooit verhoogd zal kunnen worden voor een totaal bedrag van meer
dan één miljard honderdzevenentwintig miljoen euro (€ 1.127.000.000,00-) gedurende de
periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.
Punt 1°) een miljard honderd zevenentwintig miljoen euro (€ 1.127.000.000,00-), indien de
te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën is,
- hetzij, met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders
van de Vennootschap, zoals voorzien door artikelen 592 en volgende van het Wetboek
Vennootschappen;
- hetzij, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders,
zoals voorzien in artikel 26, §1 van de Wet van 12 mei 2014 met betrekking tot de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen
Punt 2°) tweehonderd vijfentwintig miljoen euro (€ 225.000.000,00-), voor alle andere
vormen van kapitaalverhoging die niet geviseerd zijn in punt (1°) hierboven;
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°) en 2°) van het
voorstel 2.1. hierboven, de finale tekst gedurende de zitting kan worden aangepast
Titel B. Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle
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Titel C. Delegatie van machten teneinde de formaliteiten te kunnen uitvoeren
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