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VOLMACHT 

 
De ondergetekende:  
     

Natuurlijk persoon 
 
 Naam en voornaam:______________________________________________________________ 
 
 Woonplaats :___________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________ 

 
 

Rechtspersoon 
 

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:___________________________________________ 
 
 Maatschappelijke zetel:___________________________________________________________ 
 

             ____________________________________________________________ 
 
 Geldig vertegenwoordigd door:_____________________________________________________ 
 
  
Eigenaar van :__________ aandelen van Befimmo CommVA,  

Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar 
Belgisch recht, vennootschap die openbaar beroep doet op het 
spaarwezen, met maatschappelijke zetel gelegen te 1160 Brussel, 
Waversesteenweg 1945, ingeschreven in het Rechtspersonenregister 
onder het nummer BE 0455 835 167,  

 
 
Stelt als bijzondere mandataris aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling: ________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal 
plaatsvinden op 22 juni 2011 om 10u. op de maatschappelijke zetel van Befimmo CommVA, gedurende 
dewelke er over de agendapunten beraadslaagd en gestemd zal worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar 
rekening in de lijn van de uitgedrukte stem zoals hierna weergegeven. 
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De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen:  
Voor de volledige tekst van de voorstellen, zie de dagorde zoals op 3 juni 2011 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad,  in  l’Echo en De Tijd en op de website van Befimmo:  www.befimmo.be. 

 
TITEL A – WIJZIGING VAN DE STATUTEN  
0. Voorstel om de eerste Titel van de statuten te wijzigen JA* NEEN* ONTHOUDING* 
1. Voorstel om artikel 1 te wijzigen (aard en benaming) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
2. Voorstel om artikel 4 te wijzigen (duur) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
3. Voorstel om artikel 5 te wijzigen (doel) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
4. Voorstel om artikel 6 te wijzigen (verdelingsregels van de beleggingen) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
5. Voorstel om artikel 7 te wijzigen (verbodsbepalingen) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
6. Voorstel om artikel 8 te wijzigen (kapitaal) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
7. Voorstel om artikel 8bis (historiek van het kapitaal) van huidige 
statuten te verplaatsen naar het einde van de statuten, onder een nieuwe 
Titel Elf (Nr 52) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

8. Voorstel om artikel 9 te wijzigen (toegestaan kapitaal) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
9. Voorstel om artikel 10 te wijzigen (kapitaalverhoging) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
10. Voorstel om de titel van artikel 11 aan te passen en de tekst ervan te 
wijzigen (kapitaalverhoging door inbreng in geld) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

11. Voorstel om de titel van artikel 12 aan te passen en de tekst ervan te 
wijzigen (kapitaalverhoging door inbreng in natura  - herstructurering) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

12.Voorstel om een nieuw artikel 12bis in te voegen (kapitaalverhoging 
van een dochtervennootschap met het statuut van institutionele 
vastgoedbevak) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

13. Voorstel om de titel van artikel 13 aan te passen en de tekst ervan te 
wijzigen (wederinkoop en vervreemding van eigen aandelen) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

14. Voorstel om de titel van artikel 14 aan te passen (aard en vorm) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
15. Voorstel om artikel 16 aan te passen (zaakvoering uitegoefend door 
een rechtspersoon) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

16.Voorstel om de titel van artikel 17 aan te passen en de tekst te wijzigen 
(interne organisatie en hoedanigheid) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

17. Voorstel om artikel 18 te wijzigen (einde van het mandaat van de 
zaakvoerder) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

18. Voorstel om artikel 19 te wijzigen (enige statutaire zaakvoerder) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
19. Voorstel om artikel 20 te wijzigen (notulen) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
20. Voorstel om artikel 21 te wijzigen (bezoldiging van de zaakvoerder) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
21. Voorstel om de titel van artikel 22 aan te passen en de tekst ervan te 
wijzigen (bevoegdheden van de zaakvoerder) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

22. Voorstel om artikel 23 te wijzigen (vertegenwoordiging van de 
vennootschap) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

23. Voorstel om artikel 24 te wijzigen (voorkoming van 
belangenconflicten) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

24. Voorstel om artikel 25 te wijzigen (controle) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
25. Voorstel om Titel Vijf aan te vullen met de woorden “van de 
commanditaire en van de aandeelhouders” 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

26. Voorstel om artikel 26 te wijzigen (samenstelling – bevoegdheden) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
27. Voorstel om artikel 27 te wijzigen (vergaderingen) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
28. Voorstel om de titel van artikel 28 aan te passen en de tekst ervan te 
wijzigen (bijeenroepingen en inlichtingen) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

29. Voorstel om artikel 29 te wijzigen (toelating tot de vergadering) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
30. Voorstel om de titel van artikel 30 aan te passen en de tekst ervan te 
wijzigen (voorwaarden van deelname aan en stemming op de algemene 
vergadering) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 
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31. Voorstel om artikel 31 te wijzigen (bureau) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
32. Voorstel om de titel van artikel 32 aan te passen en de tekst ervan te 
wijzigen (aanwezigheidslijst en register) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

33. Voorstel om de titel van artikel 34 aan te passen en de tekst ervan te 
wijzigen (beraadslagingen van de algemene vergadering) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

34. Voorstel om artikel 35 te wijzigen (notulen) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
35. Voorstel om een Titel Zes in te voegen, met vier nieuwe artikels: 36 
tot 39 (algemene vergadering van obligatiehouders) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

36. Voorstel om huidige Titel Zes te hernummeren naar Titel Zeven en de 
volgende artikels te hernummeren vanaf artikel 40 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

37. Voorstel om artikel 36 (dat 40 wordt) te wijzigen (maatschappelijke 
geschriften) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

38. Voorstel om artikel 37.1 tot 37.4 (dat artikel 41 wordt) te wijzigen 
(verdeling) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

39. Voorstel om een artikel 42 (waarvan de tekst overeenstemt met huidig 
artikel 37.5 tot 37.8) in te voegen met de volgende titel: Bepalingen met 
betrekking tot de “actionnaires à prélèvement” (aandeelhouders met 
inhouding) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

40. Voorstel om artikel 39 (dat 43 wordt) te wijzigen (voorschotten op 
dividenden) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

41. Voorstel om een nieuw artikel 44 in te voegen (terbeschikkingstelling) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
42. Voorstel om Titel Zeven te hernummeren als Titel Acht, om Titel Acht 
te hernummeren als Titel Negen en Titel Negen als Titel Tien, en alle 
volgende artikels te hernummeren vanaf artikel 45. 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

43. Voorstel tot wijziging van artikel 42 (dat 48 wordt) 
(rechtsbevoegdheid) 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

44. Voorstel tot wijziging van artikel 43 (dat 49 wordt) (gemeen recht) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
45. Voorstel om een nieuw artikel 51 in te voegen (overgangsbepaling) JA* NEEN* ONTHOUDING* 
46. Voorstel om alle artikels in Arabische cijfers te hernummeren JA* NEEN* ONTHOUDING* 

 
 

TITEL B – FUSIE DOOR OVERNEMING VAN RINGCENTER NV  
1. Documenten in verband met de fusie Vereist geen stemming
2. Mededeling (artikel 696 Wetboek vennootschappen) Vereist geen stemming
3.1 Voorstel tot fusie met Ringcenter door de overname van Ringcenter en 
de uitgifte van nieuwe Befimmo ComVA aandelen aan twee 
aandeelhouders van Ringcenter

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

3.2 Voorstel om vast te stellen en te akteren dat de boekhoudkundige 
verwerking overeenstemt met de fusie 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

4. Voorstel om de beslissingen met betrekking tot de hiervoor onder sub.3 
vermelde punten te onderwerpen aan de opschortende voorwaarde van 
overeenstemmende beslissingen genomen door de algemene vergadering 
van Ringcenter 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

5. Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie Vereist geen stemming
 
 

TITRE C – HERNIEUWING VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL  
1. Bijzonder verslag artikel 604 Wetboek vennootschappen Vereist geen stemming
2. Voorstel om de bestaande machtiging te herroepen en te vervangen 
door een nieuwe machtiging 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

3. Vaststelling van de daadwerkelijke wijziging van artikel 9 van de 
statuten 

            Vereist geen stemming 
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TITEL D - HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING OM EIGEN 
AANDELEN TE KOPEN EN TE VERVREEMDEN

 

1. Voorstel om de statutaire zaakvoerder bevoegdheden te verlenen voor 
de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

2. Voorstel om de statutaire zaakvoerder bevoegdheden te verlenen om 
eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

3. Vaststelling van de daadwerkelijke wijziging van artikel 13 van de 
statuten 

             Vereist geen stemming 

 
 

TITEL E – UITGIFTEPREMIES DIE BESCHIKBAAR GESTELD 
WORDEN 

 

Voorstel om uitgiftepremies beschikbaar te stellen JA* NEEN* ONTHOUDING* 
 
 

TITEL F – WIJZIGING VAN CONTROLE  
Voorstel om de bepalingen goed te keuren/te bekrachtigen van de 
obligatieprospectus van 30 maart 2011, mbt de wijziging van controle

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

 
 

TITEL G - UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN  
Voorstel om alle nodige bevoegdheden aan de statutaire zaakvoerder toe 
te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen, en aan de 
notaris voor de coördinatie van de statuten in het Frans en in het 
Nederlands 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

 
* Gelieve te schrappen wat niet past 
 
 
 
      * 
     *  * 
 
 
 
De mandataris zal met name : 

(1) Deelnemen aan elke Vergadering met dezelfde dagorde, in het geval dat de eerste Vergadering 
niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden; 

(2) Deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde 
agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de 
volmachtgever; 

(3) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, 
indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen. 

 
Opgemaakt te___________________________, op ______________________2011. 
 
 
 
 
 
 
(Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de vermelding “Goed voor volmacht”) 


