
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 
VAN AANDEELHOUDERS 

Gehouden op 27 april 2021 

Gezien de gezondheidscrisis en de door de regering opgelegde maatregelen inzake 
bijeenkomsten, hebben de Aandeelhouders niet fysiek aan de Vergadering kunnen 
deelnemen en hebben zij hun rechten enkel kunnen uitoefenen door per correspondentie of 
bij volmacht te stemmen. Om de Aandeelhouders in staat te stellen in de best mogelijke 
omstandigheden aan deze Vergadering deel te nemen, wordt de Algemene Vergadering live 
uitgezonden -en hebben Aandeelhouders de mogelijkheid om op afstand met het Bureau te 
communiceren. 

BUREAU 

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt de Vergadering om 10.30 uur geopend, 
onder het voorzitterschap van de heer Alain Devos, de Voorzitter van de Raad van Bestuur. 

De Vergadering duidt als stemopnemers: 
- Mev. Caroline Kerremans, Head of Investor Relations & Communication, en 
- Mev. Louise Maes, Corporate Legal Counsel 

die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het Bureau. 

De Voorzitter duidt aan als secretaris Mevrouw Aminata Kaké, lid van het Uitvoerend Comité, 
General Counsel & Secretary General van de Vennootschap. 

Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur en door de heer Benoît De Blieck, Gedelegeerd 
Bestuurder. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gezien 
de door de regering opgelegde maatregelen inzake bijeenkomsten in het kader van de 
gezondheidscrisis zijn de Aandeelhouders die de Vennootschap een volmacht met 
steminstructies hebben gegeven, dus geldig vertegenwoordigd. 

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 

Nemen deel aan de Vergadering, de Aandeelhouders (die ofwel per correspondentie ofwel 
bij volmacht hebben gestemd) van wie de naam evenals het aantal aandelen dat zij 
vertegenwoordigen, zijn opgenomen in de deelnamelijst die aan deze notulen gehecht wordt 
(Bijlage 1). 
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De aanwezigheidslijst, de volmachten van de vertegenwoordigde Aandeelhouders en de 
formulieren voor de stemming per correspondentie worden goedgekeurd en ondertekend 
door de leden van het Bureau. Deze documenten zullen aan deze notulen gehecht blijven. 

De Voorzitter stelt vast dat de Aandeelhouders die vertegenwoordigd zijn, of per 
correspondentie gestemd hebben, in totaal 11.863.464 aandelen vertegenwoordigen, op een 
totaal van 27.025.580 stemrechten, d.w.z. het totale aantal aandelen uitgegeven door de 
Vennootschap op de registratiedatum (13 april 2021) verminderd met de eigen aandelen 
gehouden door Befimmo NV op dezelfde datum en waarvoor de stemrechten bijgevolg zijn 
geschorst 1. 

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER 

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de secretaris akte te nemen van wat volgt: 

I. Deze Vergadering heeft volgende agenda: 

1. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen 
en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020 

2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire 
jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020 

3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen 
afgesloten per 31 december 2020 

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2020 
en bestemming van het resultaat per 31 december 2020 

Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2019 
van 199.751.893,78 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2020, bedraagt het te 
bestemmen resultaat 302.766.544,31 €. 

Voorstel om: 
de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren die, 
overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 over de Gereglementeerde 
Vastgoedvennootschappen, de resultaatbestemmingen tot de reglementaire 
reserves bevatten; 
als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 2,25 € bruto per aandeel uit te 
keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 1,68 € 
bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2020 en, anderzijds, uit een 
dividendsaldo van 0,57 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van 
coupon nr. 41; 
ten slotte het saldo opnieuw over te dragen. 

1 Op 13 april 2021 (registratiedatum) hield de Vennootschap 1.420.391 eigen aandelen (op een totaal 
van 28.445.971 uitgeven aandelen) waarvan de stemrechten zijn geschorst overeenkomstig het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
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5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop 
van het boekjaar 2020 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun 
mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2020 tot 31 december 2020. 

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop 
van het boekjaar 2020 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn 
mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2020 tot 31 december 2020. 

7. Benoeming van een Uitvoerend Bestuurder 

Voorstel tot benoeming van de heer Jean-Philip Vroninks, gedomicilieerd te 3210 
Linden, Jachthuislaan 31, als Uitvoerend Bestuurder, voor een periode van vier jaar 
die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2025. 

8. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder 

Voorstel om het mandaat van de heer Alain Devos, gedomicilieerd te 8300 Knokke, 
Camille Lemonnierlaan 17, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een 
nieuwe periode van twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 
2023. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die 
werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene 
Vergadering van 30 april 2013. 

9. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder 

Voorstel om het mandaat van mevrouw Sophie Goblet, gedomicilieerd te 1050 
Brussel, Franklin Rooseveltlaan 108, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen 
voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene 
Vergadering van 2025. 

Mevrouw Sophie Goblet voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de 
Belgische Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat zal bezoldigd worden in 
overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende 
Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. 

1 O. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder 

Voorstel om het mandaat van Mevrouw Sophie Malarme-Lecloux, gedomicilieerd te 
1330 Rixensart, rue du Plagniau 16, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor 
een nieuwe periode van drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering 
van 2024. 



Mevrouw Sophie Maiarme-Ledoux voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van 
artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 
3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat zal bezoldigd 
worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet 
uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. 

11. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder 

Voorstel om het mandaat van de heer Vincent Querton, gedomicilieerd te 1000 
Brussel, Jan Jacobsplein 6, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een 
nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 
2025. 

De heer Vincent Querton voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de 
Belgische Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat zal bezoldigd worden in 
overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende 
Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. 

12. Remuneratieverslag 

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag, met betrekking tot het boekjaar 
eindigend op 31 december 2020, dat is opgenomen in de Corporate 
Governanceverklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur over het 
voorvermelde boekjaar. 

13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten 

Voorstel om aan een lid van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot 
indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de 
Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden 
om deze beslissingen bekend te maken. 

14. Varia 

* * * 

ll. De oproepingen - waarin de agenda werd opgenomen - werden door middel van 
aankondigingen geplaatst in: 

1. Het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021; 
2. L'Echo en De Tijd van 26 maart 2021; 
3. De aankondiging van de oproeping van deze Vergadering (ter bestemming van het 

publiek van de Europese economische ruimte) gebeurde op 26 maart 2021 via het 
opsturen van de oproeping, aan de persagentschappen All Releases, Thomson 
Reuters en Belga. 

De nominatieve Aandeelhouders, de Commissaris en de Bestuurders werden eveneens 
opgeroepen bij een schrijven van 26 maart 2021. 
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De Voorzitter legt de bewijsstukken hiervan neer op het bureau (Bijlage 2). 

Een kopie van het Beheersverslag, van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen 
per 31 december 2020 en van het verslag van de Commissaris m.b.t. deze 
jaarrekeningen werd op aanvraag en dadelijk overgemaakt aan de Aandeelhouders die 
aan de gevraagde formaliteiten hebben voldaan om toegelaten te worden tot de 
Vergadering, en die erom hebben gevraagd. 

Ill. Om te kunnen stemmen op deze Vergadering hebben de Aandeelhouders voldaan aan 
de artikelen 27 en 28 van de statuten van de Vennootschap die betrekking hebben tot de 
toelatingsvoorwaarden tot de Vergadering en aan de modaliteiten opgenomen in het 
persbericht van 26 maart 2021. 

De Voorzitter legt de bewijsstukken hiervan neer op het bureau (Bijlage 3). 

IV. Er bestaan op heden achtentwintig miljoen vierhonderd vijfenveertigduizend 
negenhonderd eenenzeventig (28.445.971) aandelen zonder vermelding van nominale 
waarde en allen volledig volgestort. Ter herinnering: op 13 april 2021 (registratiedatum) 
bezat de Vennootschap 1.420.391 eigen aandelen; de stemrechten die daaraan 
verbonden zijn, blijven voor deze vergadering geschorst. 

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. 

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 11.863.464 stemmen. 

Na nazicht door de stemopnemers wordt de uiteenzetting van de Voorzitter als juist 
erkend door de Vergadering, die zich geldig samengesteld verklaart en bij machte om te 
beslissen over de agenda. 

De brochure waarin het Beheersverslag, het Verslag van de Commissaris en de 
(statutaire en geconsolideerde) jaarrekeningen zijn opgenomen, werd vooraf verdeeld, en 
de Vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van deze documenten. 

Alvorens de debatten te openen, geeft de Voorzitter het woord aan de Gedelegeerd 
Bestuurder en aan de Chief Financial Officer. 

Na uitwisseling van gedachten en discussie en gezien niemand meer het woord vraagt, 
worden de volgende beslissingen voorgelegd aan de Vergadering. 

Eerste beslissing 

Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat van 31 december 2019 van 
199. 751.893, 78 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2020, bedraagt het te bestemmen 
resultaat 302.766.544,31 €. 

De Vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2020 goed, met inbegrip 
van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, zijnde: 

- als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 2,25 € bruto per aandeel uit te keren: 
dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 1,68 € bruto per 
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bestaande aandeel, uitgekeerd in december 2020 en, anderzijds, uit een dividendsaldo 
van 0,57 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 41, 

- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.464 aandelen, wat overeenstemt 
met 100 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 11.815.961 stemmen voor, hetzij 100 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 0 stemmen tegen, hetzij O % van de uitgebrachte stemrechten 
• 47.503 onthoudingen. 

Bijgevolg zijn de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 goedgekeurd en 
zal voor elk aandeel een saldo dividend van 0,57 € bruto per aandeel betaald worden (er 
werd reeds een voorschot op dividend beslist op 26 oktober 2020 van 1,68 € bruto per 
aandeel). Coupon nr. 41 zal vanaf 7 mei 2021 betaalbaar zijn. 

Tweede beslissing 

De Vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de Bestuurders van de 
Vennootschap, voor hun beheer voor de periode gaande van 1 januari 2020 tot 31 december 
2020. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.464 aandelen, wat overeenstemt 
met 100 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 11.771.065 stemmen voor, hetzij 99.92 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 9.400 stemmen tegen, hetzij 0.08 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 82.999 onthoudingen. 

Bijgevolg is er volledige en algehele kwijting verleend aan alle Bestuurders die gedurende 
het geheel of een gedeelte van het boekjaar 2020 in functie waren. 

Derde beslissing 

De Vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de Commissaris van de 
Vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 
2020 tot 31 december 2020. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.646 aandelen, wat overeenstemt 
met 100 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 11. 758.190 stemmen voor, hetzij 99.81 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 22.275 stemmen tegen, hetzij 0.19 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 82.999 onthoudingen. 

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de Commissaris. 
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Vierde beslissing 

De Vergadering benoemt de heer Jean-Philip Vron inks, gedomicilieerd te 321 O Linden, 
Jachthuislaan 31, als Uitvoerend Bestuurder, voor een periode van vier jaar die eindigt na 
afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2025. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.464 aandelen, wat overeenstemt 
met 100 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 11.373.735 stemmen voor, hetzij 95.89 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 487.031 stemmen tegen, hetzij 4.11 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 2.698 onthoudingen. 

Bijgevolg wordt de Heer Jean-Philip Vroninks, als Uitvoerend Bestuurder benoemd, voor een 
periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2025. 

Vijfde beslissing 

De Vergadering hernieuwt het mandaat van de Heer Alain Devos, gedomicilieerd te 8300 
Knokke, Camille Lemonnierlaan 17, als niet-uitvoerend Bestuurder voor een nieuwe periode 
van twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023. Dit mandaat zal 
bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet 
uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.464 aandelen, wat overeenstemt 
met 100 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 9.931.620 stemmen voor, hetzij 83.74 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 1.929.146 stemmen tegen, hetzij 16.26 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 2.698 onthoudingen. 

Bijgevolg wordt het mandaat van de Heer Alain Devos, als niet-Uitvoerend Bestuurder 
hernieuwd, voor een nieuwe periode van twee jaar, die afloopt na de Gewone Algemene 
Vergadering van 2023. 

Zesde beslissing 

De Vergadering hernieuwt het mandaat van mevrouw Sophie Goblet, gedomicilieerd te 1050 
Brussel, Franklin Rooseveltlaan 108, als Onafhankelijk Bestuurder voor een nieuwe periode 
van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2025. 

Mevrouw Sophie Goblet voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de Belgische 
Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming 
met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de 
Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.464 aandelen, wat overeenstemt 
met 100 % van het kapitaal. 

Page 7 of 10 



Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 11.781.215 stemmen voor, hetzij 99.62 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 45.092 stemmen tegen, hetzij 0.38 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 37.157 onthoudingen. 

Bijgevolg wordt het mandaat van Mevrouw Sophie Goblet, als Onafhankelijk Bestuurder 
hernieuwd, voor een nieuwe periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene 
Vergadering van 2025. 

Zevende beslissing 

De Vergadering hernieuwt het mandaat van Mevrouw Sophie Maiarme-Ledoux, 
gedomicilieerd te 1330 Rixensart, rue du Plagniau 16, als Onafhankelijk Bestuurder voor een 
nieuwe periode van drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. 

Mevrouw Sophie Maiarme-Ledoux voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de 
Belgische Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat zal bezoldigd worden in 
overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende 
Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.464 aandelen, wat overeenstemt 
met 100 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 11.815.660 stemmen voor, hetzij 99.62 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 45.092 stemmen tegen, hetzij 0.38 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 2. 712 onthoudingen. 

Bijgevolg wordt het mandaat van Mevrouw Sophie Maiarme-Ledoux, als Onafhankelijk 
Bestuurder hernieuwd, voor een nieuwe periode van drie jaar, die afloopt na de Gewone 
Algemene Vergadering van 2024. 

Achtste beslissing 

De Vergadering hernieuwt het mandaat van Heer Vincent Querton, gedomicilieerd te 1000 
Brussel, Jan Jacobsplein 6, als Onafhankelijk Bestuurder voor een nieuwe periode van vier 
jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2025. 

De Heer Vincent Querton voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de Belgische 
Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming 
met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de 
Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.464 aandelen, wat overeenstemt 
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Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 9.854.555 stemmen voor, hetzij 83.33 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 1.971.738 stemmen tegen, hetzij 16.67 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 37.171 onthoudingen. 

Bijgevolg wordt het mandaat van de Heer Vincent Querton, als Onafhankelijk Bestuurder 
hernieuwd, voor een nieuwe periode van vier jaar hernieuwd, die afloopt na de Gewone 
Algemene Vergadering van 2025. 

Bovendien verstrijkt het mandaat van de heer Amand Benoît D'Hondt aan het einde van 
deze Gewone Algemene Vergadering. 

Negende beslissing 

De Vergadering keurt het Remuneratieverslag 2020 dat in het Jaarlijks Financieel Verslag 
van 2019 werd gepubliceerd goed (pagina's 135 - 140). 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.464 aandelen, wat overeenstemt 
met 100 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 11.148.025 stemmen voor, hetzij 95.39 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 538.427 stemmen tegen, hetzij 4.61 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 177.012 onthoudingen. 

Als gevolg, wordt het Remuneratieverslag 2020 van de Vennootschap goedgekeurd. 

Tiende beslissing 

De Vergadering beslist aan een lid van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot 
indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone 
Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze 
beslissingen bekend te maken. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.863.464 aandelen, wat overeenstemt 
met 100 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 11.860.766 stemmen voor, hetzij 100 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 0 stemmen tegen, hetzij O % van de uitgebrachte stemrechten 
• 2.698 onthoudingen. 

Bijgevolg wordt aan een lid van het Uitvoerend Comité, alleen optredend, alle bevoegdheden 
toegekend tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen 
beslissingen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. 
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De Voorzitter stelt vast dat er geen varia punten zijn en dat de dagorde van de Vergadering 
uitgeput is. 

1 Vergadering 
.N)b . 
Benoît De Blieck 
Gedelegeerd Bestuurder 

Â~ ordt opg heven om uur. 

Die allebei Befimmo NV vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de 
Vennootschap. 

De Secretaris, De Stemopnemers, 

~ .... 
Louise Maes Aminata Kaké 

Bijlagen 
1. Lijst van aandeelhouders die aan de vergadering hebben deelgenomen, hetzij bij volmacht, hetzij 
per correspondentie. 
2. Bewijs van de publicatie van bijeenroeping en aankondigingen op 26 maart 2021 (Belgisch 
Staatsblad, De Tijd, L'Echo, persbericht, lijst van bijeengeroepen nominatieve aandeelhouders). 
3. Bewijsstukken van de toelatingsformaliteiten: stemformulieren / bewijzen, volmachten, "record date" 
-certificaten. 
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