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Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal
De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal
van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan
het huidig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zijnde zestien miljoen
zevenenveertigduizend zeshonderd tweeënzestig euro (16.047.662,00 EUR). Hiertoe beslist de
algemene vergadering om artikel 6 van de statuten volledig te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 6: Toegestane kapitaal
6.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 8 september 2014, werd de
raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen
te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal,
zijnde zestien miljoen zevenenveertigduizend zeshonderd tweeënzestig euro (16.047.662,00 EUR).
Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
6.2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden
overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, door middel van een inbreng in
geld of in natura of door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de
uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, warrants, obligaties waaraan
warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.
Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur,
in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders
beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van
personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of ten gunste van één of
meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen.
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het
toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de
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rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen voor wijziging van de statuten.
De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging,
die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in
overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.”
De algemene vergadering verduidelijkt bovendien dat, met ingang van het in voege treden van de
hiervoor vermelde nieuwe machtiging, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, die aan
de raad van bestuur werd verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 april
2011, komt te vervallen.
Toekenning van bevoegdheden met betrekking tot de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, met recht
van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te
stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.

Bovenstaande besluiten werden aangenomen met 34.188.034 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en
0 onthoudingen.
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