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STEMMEN PER CORRESPONDENTIE 
 

Iedere aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. De aandeelhouders die per correspondentie wensen 
te stemmen, dienen de praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende stem per correspondentie dient 
uiterlijk op 12 mei  2021 te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (ING Bank Belgium St-Petersburg + 5 LT.11, 
Issuer Services, Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel of be-lfm.coa.spa@ing.be). De e-mail dient te worden 
vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het met nauwkeurige steminstructies ingevulde en 
ondertekende stemformulier. Alle praktische formaliteiten zijn te vinden in de dagorde van deze Buitengewone 
Algemene Vergadering. 

 
De ondergetekende:  
     

Natuurlijke persoon 
 
 Naam en voornaam:_____________________________________________________________ 
 
 Woonplaats:____________________________________________________________________ 
 
OF 

Rechtspersoon 
 

Benaming en rechtsvorm:_________________________________________________________ 
 
 Zetel: ________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 Geldig vertegenwoordigd door:_____________________________________________________ 
 

eigenaar van :__________ aandelen van Befimmo NV,  
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch 
recht, met zetel gelegen te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1945, 
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 
BE 0455 835 167,  

 
oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van de Buitengewone Algemene 
Vergadering die zal plaatsvinden op 18 mei 2021 om 10u30 in de volgende zin: 
 
Deze stemming geldt voor elke andere Algemene Vergadering die met dezelfde agenda wordt 
samengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouder de registratie- en bevestigingsprocedure die 
voorzien zijn voor deze Vergaderingen, respecteert. 
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1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen 
te verwerven en in pand te nemen  

Voorstel tot hernieuwing, overeenkomstig de artikelen 7:215 en 7:226 
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van de 
machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur om voor een nieuwe 
periode van vijf (5) jaar de eigen aandelen van de Vennootschap te 
verwerven of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager 
dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten opzichte van de slotkoers 
van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat 
BEFIMMO op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van 
het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden. 

en bijgevolg, het artikel 11.2. van de statuten door volgende tekst te 
vervangen:  

“Overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene 
vergadering van 18 mei 2021, kan de raad van bestuur, gedurende 
een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad van de genoemde beslissing, eigen aandelen van 
de vennootschap verkrijgen en in pand nemen aan een eenheidsprijs 
die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten opzichte van 
de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de 
verrichting, zonder dat de vennootschap op geen enkel moment meer 
dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan 
aanhouden. Deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse 
dochterondernemingen van de vennootschap.” 

 
De voorgestelde statutenwijziging werd door de FSMA goedgekeurd. 
 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 

2. Statutaire wijzigingen – organisatorische regelingen voor 
algemene vergaderingen 

2.1 Voorstel om aan het eind van artikel 28, lid 3, een derde zin toe te 
voegen, die als volgt luidt: 

"Ook kan elke aandeelhouder, voor zover zulks in de oproeping tot de 
algemene vergadering van aandeelhouders is bepaald, op afstand 
stemmen via een website, die in de oproeping tot de vergadering 
wordt vermeld en in overeenstemming is met de daarin bepaalde 
procedures en termijnen." 

2.2 Voorstel om tussen de artikelen 28.3 en 28.4 een nieuw artikel 
28.4 in te voegen, dat als volgt luidt, en om het artikel 
dienovereenkomstig te hernummeren: 

"Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering van 
aandeelhouders daarin voorziet, kunnen de aandeelhouders op 
afstand en in real time deelnemen aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen, door middel van de elektronische 
communicatiemiddelen vermeld in de oproeping tot de vergadering. " 

De voorgestelde statutenwijzigingen werden door de FSMA 
goedgekeurd. 
 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 
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(*) Schrappen wat niet past. 
 
Opmerking: De formulieren om te stemmen per correspondentie die voor de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 27 april 2021 aan de Vennootschap werden opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te 
worden vernieuwd voor zover aan de formaliteiten voor toelating tot de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 18 mei 2021 wordt voldaan. 
 
 
Opgemaakt te________________________________, op ___________________________ 2021. 
 
Handtekening: 

3. Delegatie van bevoegdheden met het oog op het vervullen van de 
formaliteiten  

Voorstel tot toekenning : 

- aan een lid van het Uitvoerend Comité, alle bevoegdheden tot het 
uitvoeren van de genomen beslissingen, met de mogelijkheid van 
subdelegatie, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen 
bekend te maken. 

- aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden met 
het oog op het neerleggen en de publicatie van deze akte alsook de 
coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen, 
en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands. 

JA* NEEN* ONTHOUDING* 


