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Aanvullende informatie over het recht van aandeelhouders om te
behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene
Vergadering te laten plaatsen, en om voorstellen tot besluit in te
dienen, en over het recht van aandeelhouders om vragen te stellen
Het recht van aandeelhouders om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene
vergadering te laten plaatsen, zoals vermeld in artikel 7:130 van de Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten,
kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en
voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda van die vergadering
opgenomen te behandelen onderwerpen.
De aandeelhouder(s) die dat recht uitoefen(t)(en), moet(en), opdat (zijn)(hun) verzoek tijdens de
algemene vergadering zou worden onderzocht, aan de volgende twee voorwaarden voldoen:
1. bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn voornoemd percentage (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 attest van een
financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat zij het desbetreffende aantal van
gedematerialiseerde aandelen aan toonder hebben voorgelegd, 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); en
2. op registratiedatum (14 juli 2020 om middernacht) nog steeds aandeelhouder zijn ten belope
van 3% van het maatschappelijk kapitaal.
De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op 6 juli
2020 aan de vennootschap te worden gericht per brief naar de maatschappelijke zetel of per e-mail
naar shareholders@cofinimmo.be). In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op 13
juli 2020 een aangevulde agenda.
De vennootschap zal per e-mail of per brief naar het door de aandeelhouder vermelde adres de
ontvangst van de geformuleerde verzoeken, , bevestigen binnen een termijn van 48 uur te rekenen
vanaf die ontvangst.
De in voorkomend geval aangevulde agenda zal uiterlijk op 13 juli 2020 worden bekendgemaakt
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(op de website van de vennootschap op volgend adres:
http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/), in
het Staatsblad en in de pers.
Het ad-hocformulier tot verlening van een volmacht en tot stemming per correspondentie, aangevuld
met de te behandelen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit, zal, samen met de
bekendmaking van de aangevulde agenda, uiterlijk op 13 juli 2020 beschikbaar zijn op de website van
de vennootschap op volgend adres:
http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/.
Toch blijven de volmachten en tot stemming per correspondentie die ter kennis werden gebracht van
de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda
opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat
voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen
waarvoor, met toepassing van artikel 7:30 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene 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. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de
nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet
onthouden.
Recht om vragen te stellen, zoals bepaald in artikel 7:139 van de Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
Personen die aandeelhouder zijn van de vennootschap op de registratiedatum (14 juli 2020 om
middernacht) en die geldig en tijdig aan de vennootschap hebben laten weten dat zij aan de algemene
vergadering wensen deel te nemen, kunnen schriftelijke vragen stellen aan de bestuurders en /of aan
de commissaris met betrekking tot de agendapunten en, in voorkomend geval, de in de agenda
opgenomen verslagen van de raad van bestuur.
Deze vragen kunnen voorafgaand aan de algemene vergadering worden gesteld per e-mail
(shareholders@cofinimmo.be) of per brief naar de maatschappelijke zetel. Ze moeten de
vennootschap bereiken uiterlijk op 22 juli 2020.
Tijdens de algemene vergadering, zullen de bestuurders en/of de commissaris deze schriftelijke vragen
beantwoorden voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig
zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de
vennootschap, haar bestuurders of haar commissaris zich hebben verbonden. De commissaris heeft
bovendien het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
zijn taak. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders
en de commissaris daarop één antwoord geven.
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