NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AA NDEELHOUDERS
G ehouden op 30 april 2019

De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 30 april 2019,
op de maatschappelijke zetel van Befimmo NV, gelegen te 1160 Brussel, Waversesteenweg
1945 ("de Vennootschap").

BUREAU

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van Befimmo NV 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 kiest als stemopnemers:
1.
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die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het Bureau.
De Voorzitter duidt aan als secretaris Mevrouw Aminata Kaké, General Counsel & Secretary
General van de Vennootschap.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de Aandeelhouders van wie de naam, voornaam,
woonplaats of de firmanaam en maatschappelijke zetel evenals het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen gehecht
wordt (Bijlage 1).
De aanwezigheidslijst evenals de volmachten van de vertegenwoordigde Aandeelhouders en
de formulieren om te stemmen per correspondentie zijn afgesloten en ondertekend door de
leden van het Bureau. Zij blijven aan de huidige notulen gehecht.
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De Voorzitter stelt vast dat de Aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of per
correspondentie gestemd hebben, in totaal
.A1-.4'-o..f.1.,......................... aandelen
vertegenwoordigen, op een totaal van 25.579.214 aandelen, hetzij het totaal uitgegeven
aandelen op de registratiedatum (16 april 2019).

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 2018
2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire
jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2018
3. Kennisname van de statutaire
afgesloten per 31 december 2018

en

de

geconsolideerde jaarrekeningen

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2018
en bestemming van het resultaat per 31 december 2018
Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2017
van 150.243.133,56 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2018, bedraagt het te
bestemmen resultaat 233.090.428,84 €.
Voorstel om:
de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 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 3,45 € bruto per aandeel uit te
keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 2,59 €
bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2018 en, anderzijds, uit een
dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van
coupon nr. 37;
ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop
van het boekjaar 2018
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2018 tot 31 december 2018.

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop
van het boekjaar 2018
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Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn
mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2018 tot 31 december 2018.

7. Benoeming van een Onafhankelijk Bestuurder
Voorstel tot benoeming van de Heer Vincent Querton, gedomicilieerd te 1000 Brussel,
Jan Jacobsplein 6, als Onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van twee jaar die
eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2021. De Heer Querton
beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de
bestuurders. 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.
8. Hernieuwing van het mandaat van een uitvoerend Bestuurder
Voorstel om het mandaat van de heer Benoît De Blieck, gedomicilieerd te 8300
Knokke, Zeedijk - Het Zoute 773, als uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een
nieuwe periode van drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van
2022.
9. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder
Voorstel om het mandaat van de heer Benoît Godts, gedomicilieerd te 1970
Wezembeek-Oppem, Gergelstraat 49, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen
voor een nieuwe periode van twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene
Vergadering van 2021. 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. Remuneratieverslag
Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld door het
Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen is in de corporategovernanceverklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur over het
boekjaar dat op 31 december 2018 werd afgesloten.
11. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in
de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden
a) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel
556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2
van twee kredietovereenkomsten, die tussen de Vennootschap en Belfius Bank op
21 december 2018 werden afgesloten. Krachtens dit artikel zou Belfius Bank, bij
overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep
van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen
die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de
ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap
onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die
aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging
een significant negatief effect heeft of redelijkerwijs zou kunnen hebben op de
overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll3

over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen,
haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen, inclusief de gelopen
interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst,
onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar kunnen verklaren. De termen "controle" en
"die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606
van het Wetboek van Vennootschappen.
b) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel
556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 8.2
van de kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en Belfius Bank op 21
december 2018 werden afgesloten. Krachtens dit artikel zou Belfius Bank, bij
overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep
van personen die in onderling overleg handelen ( en onafhankelijk van de personen
die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de
ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap
onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die
aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging
een significant negatief effect heeft of redelijkerwijs zou kunnen hebben op de
overeenkomst, opnames van de kredietljn kunnen weigeren (behalve voor een
straight loan) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum zeven werkdagen,
haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen, inclusief de gelopen
interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst,
onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar kunnen verklaren. Bovendien zullen alle
sommen die door de bank worden betaald onder een bankgarantie ter voldoening
daarvan door de Vennootschap worden terugbetaald binnen zeven werkdagen na
ontvangst van de kennisgeving door de bank. De Vennootschap zal alles in het werk
stellen om hetzij een constructieve oplossing te vinden die het mogelijk maakt om de
bank vrij te geven van haar verplichtingen onder de uitgegeven bankgaranties in een
vorm die voor de bank als toereikend geacht wordt, of om de bank contant te dekken
voor de bankgaranties uitgegeven of die zullen worden uitgegeven. De termen
"controle" en "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens
artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
c) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel
556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de "controlewijziging" bepaling
toepasselijk op de obligatie-uitgifte, verwezenlijkt op 29 november 2018 onder de
vorm van een private plaatsing met een looptijd van 8 jaar voor een totaalbedrag van
66,5 miljoen€. Krachtens deze bepaling, zouden de obligatiehouders, bij overname
na een openbaar overnamebod, door een persoon of een groep van personen die in
onderling overleg handelen, van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht
uitgegeven door de Vennootschap, die door een opheffing of een verlaging van de
rating van de Vennootschap door een ratingbureau zou gevolgd worden, waarna
deze rating niet meer als "investment grade" ("van goede kwaliteit") beschouwd zou
worden binnen 120 dagen na de eerste openbare aankondiging van deze
controlewijzing, een vervroegde terugbetaling van hun obligaties kunnen vragen.
d) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel
556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2
van de kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en de bank Société
Générale op 12 oktober 2018 werd afgesloten. Krachtens dit artikel zou Société
Générale, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of
een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de
personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van
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de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap
onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Société Générale (om redelijke
redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat
deze wijziging een significant negatief effect heeft op de overeenkomst, opnames
van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze,
met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen
kunnen annuleren en alle leningen, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen
die geboekt werden conform de overeenkomst, onmiddellijk verschuldigd en
betaalbaar kunnen verklaren. De term "controle" betekent het rechtstreekse of
onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van de stemrechten van de Vennootschap
en de termen "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikels
5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
e) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel
556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van
twee kredietovereenkomsten, die tussen de Vennootschap en de bank Agricultural
Bank of China ("ABC") op 26 juni 2018 werden afgesloten. Krachtens dit artikel zou
ABC, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een
groep van personen die in onderling overleg zouden handelen (en onafhankelijk van
de personen die de controle over de Vennootschap hebben op het moment van de
ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap
onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als ABC (om redelijke redenen, die
aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging
een significant negatief effect heeft op de overeenkomst, opnames van de kedietlijn
kunnen weigeren en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien
werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen, inclusief de
gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst,
onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar kunnen verklaren. De term "controle"
betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van de
stemrechten van de Vennootschap en de termen "die in onderling overleg handelen"
hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van
Vennootschappen.

12. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten
Voorstel om aan een lid van het Directiecomité, 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.
13. Varia
***
ll. De oproepingen - waarin de agenda werd opgenomen - werden door middel van
aankondigingen in de volgende kranten geplaatst:
1. Het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019;
2. L'Echo en De Tijd van 29 maart 2019;
3. De aankondiging van de oproeping van deze Vergadering (ter bestemming van het
publiek van de Europese economische ruimte) gebeurde op 29 maart 2019 via het
opsturen van de oproeping, aan All Releases, Thomson Reuters en Belga.
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De nominatieve Aandeelhouders, de Houders van obligaties op naam, de Commissaris
en de Bestuurders werden eveneens opgeroepen bij een schrijven van 29 maart 2019.
De Voorzitter legt de bewijsstukken hiervan neer op het bureau (Bijlage 2).
Een kopie van het Beheersverslag, van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening
per 31 december 2018 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.
Ill.

Om te kunnen deelnemen aan deze Vergadering hebben de aanwezige of
. vertegenwoordigde Aandeelhouders voldaan aan de artikelen 28 en 29 van de statuten
van de Vennootschap die betrekking hebben tot de toelatingsvoorwaarden tot de
Vergadering.
De Voorzitter legt op het Bureau de bewijsstukken neer (Bijlage 3).

IV. Er bestaan op heden vijfentwintig miljoen vijfhonderd negenenzeventigduizend twee
honderd veertien (25.579.214) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en
allen volledig volstort.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor

A.1....1,.e?.. 9..f.1stemmen.

Na nazicht door de stemopnemers wordt de uiteenzetting door 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 afgevaardigde
Bestuurder.

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 nettoresultaat van het boekjaar 2018 van 82.847.295,28 € en van
het overgedragen statutaire resultaat van 31 december 2017, bedraagt het te bestemmen
resultaat 233.090.428,84 €.
De Vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2018 goed, met inbegrip
van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, zijnde:
-

als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 3,45 € bruto per aandeel uit te keren:
dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 2,59 € bruto per
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-

bestaande aandeel, uitgekeerd in december 2018 en, anderzijds, uit een dividendsaldo
van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 37,
ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor
overeenstemt met'-13,il .. % van het maatschappelijk kapitaal.

11..1~.. 9" .. aandelen,

wat

Deze beslissing wordt als volgt genomen:
...... /\.1 », 1.':1.[,.o.:l.Y
stemmen voor, hetzij~~ •. ~.% van de uitgebrachte stemrechten
...............O.
stemmen tegen, hetzij .. o .. : % van de uitgebrachte stemrechten
...... A.C.111
onthoudingen.
Bijgevolg is de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goedgekeurd en met
de goedkeuring van de Vergadering zal voor elk aandeel een saldo dividend van bruto 0,86 €
per aandeel betaald worden (er werd reeds een voorschot op dividend beslist op 24 oktober
2018 van bruto 2,59 € per aandeel). Coupon nr. 37 zal vanaf 10 mei 2018 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 2018 tot 31 december
2018.
Er werd over qe1e
overeenstemt met ~.f

beslissing

geldig

gestemd

voor

3. % van het maatschappelijk kapitaal.

tl.1.16o... tti.aandelen,

wat

Deze beslissing__ wordt als volgt genomen:
..... /1.1.. Q.Ï-6., 1."1.~
stemmen voor, hetzij
% van de uitgebrachte stemrechten
...... 11D..•. o.Lo
stemmen tegen, hetzij o,.1 % van de uitgebrachte stemrechten
......1.':t .. O.t <?
onthoudingen.

'1, 1.

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de Bestuurders.
De Voorzitter dankt de Aandeelhouders in naam van de Raad van Bestuur.

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
2018 tot 31 december 2018.
Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor
overeenstemt met ~3,&l% van het maatschappelijk kapitaal.

/11.:1~.ft.'jaandelen, wat

Deze beslissing wordt als volgt genomen:
..... ~1...
Y.f.9stemmen voor, hetziJ1',.1,.,.% van de uitgebrachte stemrechten
~.'11
stemmen tegen, hetzijo, . .3 % van de uitgebrachte stemrechten
..... "1..'t •. o.T.Q.
onthoudingen.

......2.'-

0J."6 •.

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de Commissaris van Befimmo NV.
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Vierde beslissing

De Vergadering benoemt definitief de Heer Vincent Querton, gedomicilieerd te 1000 Brussel,
Jan Jacobsplein 6, als onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van twee jaar die eindigt
na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2021. De Heer Querton beantwoordt
aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen
bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de Bestuurders. Dit mandaat zal
bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de nietuitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor
overeenstemt met~li>-3..% van het maatschappelijk kapitaal.

111.!.lhc?. .11.s.>... aandelen,

wat

Deze beslissing wordt als volgt genomen:
.
..... .A1 ...1f.:f. 9b.t.
stemmen voor, hetzij'-"~.% van de uitgebrachte stemrechten
...............O..
stemmen tegen, hetzij 0. % van de uitgebrachte stemrechten
........... :z. ..,.U
onthoudingen.
Bijgevolg wordt de Heer Vincent Querton, als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van
2 jaar benoemd, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021.

Vijfde beslissing

De Vergadering hernieuwt het mandaat van de Heer Benoît De Blieck, gedomicilieerd te
8300 Knokke, Zeedijk - Het Zoute 773, als uitvoerend Bestuurder voor een nieuwe periode
van drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2022.
Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor
overeenstemt met .'13,.,6'3. % van het maatschappelijk kapitaal.

11. .1~.J'.r.r..aandelen,

wat

Deze beslissing wordt als volgt genomen:
stemmen voor, hetzij '-f,.a..% van de uitgebrachte stemrechten
.................. l,!. . .'icr
stemmen tegen, hetzij /1.,-.Î .. % van de uitgebrachte stemrechten
onthoudingen.

........ Ao...9.S.'t.. lCt

.....................................................2,l2.

Bijgevolg wordt het mandaat van de Heer Benoît De Blieck, als uitvoerend Bestuurder, voor
een nieuwe periode van drie jaar hernieuwd, die afloopt na de Gewone Algemene
Vergadering van 2022.

Zesde beslissing

De Vergadering hernieuwt het mandaat van de Heer Benoît Godts, gedomicilieerd te 1970
Wezembeek-Oppem, Gergelstraat 49, als niet-uitvoerend Bestuurder voor een nieuwe
periode van twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021. 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
overeenstemt met !1.3~.3. % van het maatschappelijk kapitaal.
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.11J,o.,.îf.,. aandelen,

wat

ID
f

Deze belissing wordt als volgt genomen:
......... !t
Q.fl
stemmen voor, hetzij .f
% van de uitgebrachte stemrechten
....... A,33.&.fO..L
stemmen tegen, hetzij Al.. % van de uitgebrachte stemrechten
........................... O.
onthoudingen.

t.(

Bijgevolg wordt het mandaat van de Heer Benoît Godts, als niet-uitvoerend Bestuurder, voor
een nieuwe periode van 2 jaar hernieuwd, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering
van 2021.

Zevende beslissing

Alvorens de stemming te openen geeft de Voorzitter toelichting over het Remuneratiebeleid
en het Remuneratieverslag 2018, zoals bekendgemaakt in het Jaarlijks Financieel Verslag
over het boekjaar 2018 (blz. 133-137).
De Voorzitter vraagt of er vragen zijn over het Remuneratieverslag 2018.
Daarna stelt de Voorzitter voor om tot de stemming over te gaan.
De Vergadering keurt het Remuneratieverslag zoals bekendgemaakt in het Jaarlijks
Financieel Verslag 2018 goed.
Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor .If 1 .. 16o.!.Y.r.~.. aandelen,
overeenstemt met
~_&. % van het maatschappelijk kapitaal.
1

43

wat

Deze beslissing wordt als volgt genomen:
.... M,.3l1 .. o.l2.
stemmen voor, hetzij '.'TZ.I.% van de uitgebrachte stemrechten
........ .3t~3
stemmen tegen, hetzij . .3,.L % van de uitgebrachte stemrechten
........ ~':1.t .. ~U.
onthoudingen.

f,.z.

Als gevolg wordt het remuneratieverslag 2018 van de Vennootschap goedgekeurd.

Achtste beslissing
I

De Vergadering keurt de bepalingen goed, die betrekking hebben tot de wijziging van
controle (die haar krachtens artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen worden
voorgelegd) in:
de drie kredietovereenkomsten die op 21 december 2018 werden afgesloten tussen de
Vennootschap en Belfius Bank;
de obligatie-uitgifte, verwezenlijkt op 29 november 2018, onder de vorm van een
private obligatieplaatsing, voor een looptijd van 8 jaar, en een totaalbedrag van 66,5
miljoen€.
de kredietovereenkomst die op 12 oktober 2018 werd afgesloten tussen de
Vennootschap en Société Générale;
de twee kredietovereenkomsten die op 26 juni 2018 werden afgesloten tussen de
Vennootschap en Agricultural Bank of China Luxembourg;
Er werd over deze
overeenstemt met

beslissing geldig gestemd voor
van het maatschappelijk kapitaal.

<Jl.,$%
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.t.21 ..460...f.Viaandelen,

wat

ID
Deze beslissi1J.9. wordj als volgt genomen:
.............-11..1U' ~f.
stemmen voor, hetzij
van de uitgebrachte stemrechten
stemmen tegen hetzij .o,.S % van de uitgebrachte stemrechten
.................... :?,. o.22.
onthoudingen.

1.,,.1:.%

. . . . . . . . Jt.,.,,

Bijgevolg zijn de bepalingen die betrekking hebben tot de wijziging van controle, zoals
voorzien in de voornoemde overeenkomsten, goedgekeurd.

Negende Beslissing

De Vergadering beslist aan een lid van het Directiecomité, 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 /f1.. Mb.. 1.f.~.aandelen,
overeenstemt met ~3,,l .. % van het maatschappelijk kapitaal.

wat

Deze beslissing wordt als volgt genomen:
........!.1.1 .. 16P. 'fY.4'
stemmen voor, hetzij .l.'fœ... % van de uitgebrachte stemrechten
................... O.
stemmen tegen hetzij t:?. % van de uitgebrachte stemrechten
.........................................~
onthoudingen.

De Voorzitter stelt vast dat de dagorde van de Vergadering uitgeput is en geeft het woord
aan de Vergadering voor de laatste keer.

Er zijn geen varia punten waarover de Vergadering zich heeft moeten uitspreken. Aangezien
de besluiten van de Algemene Vergadering, zoals opgenomen in de notulen tijdens de
stemming werden doorgelezen, nodigt de Voorzitter, de leden van het Bureau, de
Aandeelhouders en de volmachtdragers die het wensen, uit om de notulen te ondertekenen.
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De Vergadering wordt opgeheven om

De Secretaris,

uur.

De Stemopnemers,

(\

Aminata Kaké
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