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NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

VAN AANDEELHOUDERS 

Gehouden op 28 april 2020 

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de Covid-19 pandemie is de prioriteit van 
Befimmo de gezondheid en veiligheid van haar aandeelhouders, medewerkers en partners 
te behouden. Daarom heeft de Vennootschap beslist, in overeenstemming met artikel 6 van 
het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het 
vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, om de 
Algemene Vergadering achter gesloten deuren te houden en de fysieke aanwezigheid van 
aandeelhouders, leden of andere personen die het recht hebben de algemene vergadering 
bij te wonen, te verbieden. Er werd gevraagd aan de aandeelhouders om hun rechten alleen 
uit te oefenen door stemming per correspondentie of bij volmacht gegeven aan de 
Vennootschap of aan de persoon aangesteld door de Vennootschap om haar te 
vertegenwoordigen. 

Overeenkomstig artikel 6 § 3 van dit Koninklijk Besluit, konden vragen overgemaakt worden 
aan de Vennootschap tot ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering 
voorafgaat. Er werd rechtstreeks schriftelijk geantwoord op deze vragen aan de 
aandeelhouders en de antwoorden op deze vragen werden vóór huidige Vergadering op de 
website van de Vennootschap gepubliceerd en zullen als bijlage bij deze notulen gehecht 
worden. 

BUREAU 

Overeenkomstig artikel 29 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 duidt als stemopnemers: 
- Mev. Caroline Kerremans, Head of Investor Relations & Communication, en 
- Mev. lsaline Van den Berghe, Investor Relations Officer, 

die deze opdracht aanvaarden en die voor huidige Vergadering woonplaats kiezen op de 
zetel van de Vennootschap. 

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 het 
Koninklijk Besluit van 9 april 2020 zijn de aandeelhouders die de Vennootschap een 
volmacht met steminstructies hebben gegeven, dus geldig vertegenwoordigd. 
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De leden van het bureau van de Algemene Vergadering nemen deel aan de Vergadering 
door middel van een videoconferentie. 

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). 

De leden van het bureau hebben kennis genomen van de volmachten van de 
vertegenwoordigde Aandeelhouders en van de formulieren om te stemmen per 
correspondentie. Zij blijven aan de huidige notulen gehecht. 

De Voorzitter stelt vast dat de Aandeelhouders die vertegenwoordigd zijn, of per 
correspondentie gestemd hebben, in totaal 12.774.939 aandelen vertegenwoordigen, op 
een totaal van 27.052.443 stemrechten, d.w.z. het totale aantal aandelen uitgegeven door de 
Vennootschap op de registratiedatum (14 april 2020) verminderd met de eigen aandelen 
gehouden door Befimmo NV op dezelfde datum en waarvoor de stemrechten bijgevolg zijn 
geschorst1. 

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 2019 

2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire 
jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2019 

3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen 
afgesloten per 31 december 2019 

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2019 
en bestemming van het resultaat per 31 december 2019 

Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2018 
van 155.332.535,6 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2019, bedraagt het te 
bestemmen resultaat 383.195.006,3 €. 

1 Op 14 april 2020 (registratiedatum) hield de Vennootschap 1 393 528 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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Voorstel om: 

de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 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 2019 en, anderzijds, uit een 
dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van 
coupon nr. 39; 
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 2019 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun 
mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. 

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop 
van het boekjaar 2019 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn 
mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. 

7. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder 

Voorstel om het mandaat van mevrouw Anne-Marie Baeyaert, gedomicilieerd te 2910 
Essen, Schaapsbaan 28, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een 
nieuwe periode van drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 
2023. Mevrouw Anne-Marie Baeyaert voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van 
artikel 7:87 van het Belgisch 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 

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

Voorstel om het mandaat van de heer Wim Aurousseau, gedomicilieerd te 2900 
Schoten, Gaaiendreef 10, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een 
nieuwe periode van twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 
2022. 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. 
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9. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder 

Voorstel om het mandaat van de heer Kurt De Schepper, gedomicilieerd te 2540 
Hove, Akkerstraat 16, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe 
periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. 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. 

10. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris 

Voorstel om het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren SRL, waarvan de zetel gevestigd 
is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel 0446.334.711, vertegenwoordigd 
door mevrouw Christel Weymeersch, als Commissaris, te hernieuwen voor een 
periode van drie jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 en 
zijn bezoldiging op 77.880 € (excl. BTW en indexeerbaar) vast te stellen voor de 
uitoefening van de wettelijke controle van de rekeningen. 

11. Remuneratiebeleid 

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid dat is opgenomen in de 
Corporate-governance verklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur 
over het boekjaar dat op 31 december 2019 werd afgesloten. 

12. Remuneratieverslag 

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag, met betrekking tot het boekjaar 
eindigend op 31 december 2019, dat is opgenomen in de Corporate-governance 
verklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur over het bovenvermelde 
boekjaar. 

13. Goedkeuring van een bepaling met betrekking tot de wijziging van controle 

Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering van de bepalingen van het 
artikel 7.2 van de kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en de bank Banque 
Européenne du Crédit Mutuel ("BECM") op 17 december 2019 werd afgesloten. 
Krachtens dit artikel zou BECM, bij overname van de controle over de Vennootschap 
door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg zouden 
handelen, een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan 
de bank, als BECM (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 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. 
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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 artikel 5:69 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen. 

14. 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. 

15. Varia 

* * * 

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

1. Het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2020; 
2. L'Echo en De Tijd van 27 maart 2020; 
3. De aankondiging van de oproeping van deze Vergadering (ter bestemming van het 

publiek van de Europese economische ruimte) gebeurde op 27 maart 2020 via het 
opsturen van de oproeping, aan All Releases, Thomson Reuters en Belga. 

De nominatieve Aandeelhouders, de Houders van obligaties op naam, de Commissaris 
en de Bestuurders werden eveneens opgeroepen bij een schrijven van 27 maart 2020. 

4. ln overeenstemming met het voornoemde Koninklijk Besluit van 9 april 2020, werd de 
aankondiging van de wijziging van de procedures voor deelname aan de Vergadering 
vanwege Covid-19 gecommuniceerd (ter bestemming van het publiek van de 
Europese economische ruimte) door toezending op 20 april 2020 aan de 
persagentschappen All releases, Thomson Reuters en Belga en gepubliceerd op de 
website van de Vennootschap. 

De bewijsstukken hiervan worden opgenomen in Bijlage 2. 

Een kopie van het Beheersverslag, van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening 
per 31 december 2019 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 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 de 
persberichten van 27 maart en 20 april 2020. 

De bewijsstukken worden opgenomen in Bijlage 3. 
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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 14 april 2020 (registratiedatum) 
bezat de Vennootschap 1.393.528 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 12.774.939 stemmen. 

Na nazicht door de stemopnemers is de Vergadering bij machte om de uitgebrachte 
stemmen vast te stellen op elk punt van de agenda. 

Eerste beslissing 

Rekening houdend met het nettoresultaat van het boekjaar 2019 van 197.758.905, 1 €, de 
integratie door fusie-absorptie van het overgedragen resultaat van Beway NV, het 
gerealiseerde resultaat op de verkoop van eigen aandelen in 2019, het overgedragen 
resultaat op 31 december 2018, en het overgedragen statutaire resultaat van 31 december 
2018, bedraagt het te bestemmen resultaat 383.195.006,3 €. 

De Vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2019 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 
bestaande aandeel, uitgekeerd in december 2019 en, anderzijds, uit een dividendsaldo 
van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 39, 

- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12. 77 4.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 12. 754. 738 stemmen voor, hetzij 99,84 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 0 stem tegen, hetzij O % van de uitgebrachte stemrechten 
• 20.201 onthoudingen. 

Bijgevolg is de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 goedgekeurd en zal 
voor elk aandeel een saldo dividend van bruto 0,86 € per aandeel betaald worden (er werd 
reeds een voorschot op dividend beslist op 21 oktober 2019 van bruto 2,59 € per aandeel). 
Coupon nr. 39 zal vanaf 8 mei 2020 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 2019 tot 31 december 
2019. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 
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Deze beslissing wordt als volgt genomen: 

• 12.696.225 stemmen voor, hetzij 99,38 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 11.211 stemmen tegen, hetzij 0,09 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 67.503 onthoudingen. 

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de Bestuurders van Befimmo NV. 

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 
2019 tot 31 december 2019. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 12.667.504 stemmen voor, hetzij 99,16 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 39.932 stemmen tegen, hetzij 0,31 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 67.503 onthoudingen. 

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

Vierde beslissing 

De Vergadering hernieuwt het mandaat van Mevrouw Anne-Marie Baeyaert, gedomicilieerd 
te 2910 Essen, Schaapsbaan 28, als Onafhankelijk Bestuurder voor een nieuwe periode van 
drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023. Mevrouw Baeyaert 
voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de Belgische Corporate 
Governance Code 2020 over de evaluatie 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. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
12.750.510 stemmen voor, hetzij 99,81% van de uitgebrachte stemrechten 
24.179 stemmen tegen, hetzij 0, 19 % van de uitgebrachte stemrechten 
250 onthoudingen. 

Bijgevolg wordt Mevrouw Anne-Marie Baeyaert, als Onafhankelijk Bestuurder voor een 
periode van drie jaar hernieuwd, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023. 

Vijfde beslissing 

De Vergadering hernieuwt het mandaat van de Heer Wim Aurousseau, gedomicilieerd te 
2900 Schoten, Gaaiendreef 10, als niet-uitvoerend Bestuurder voor een nieuwe periode van 
twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2022. Dit mandaat zal 
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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 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 12.305.379 stemmen voor, hetzij 96,32 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 469.560 stemmen tegen, hetzij 3,68 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 0 onthouding. 

Bijgevolg wordt het mandaat van de Heer Wim Aurousseau, als niet-uitvoerend Bestuurder, 
voor een nieuwe periode van twee jaar hernieuwd, die afloopt na de Gewone Algemene 
Vergadering van 2022. 

Zesde beslissing 

De Vergadering hernieuwt het mandaat van de Heer Kurt De Schepper, gedomicilieerd te 
2540 Hove, Akkerstraat 16, als niet-uitvoerend Bestuurder voor een nieuwe periode van vier 
jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. 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 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 12.263.816 stemmen voor, hetzij .96 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 470.121 stemmen tegen, hetzij 3,68 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 41.002 onthoudingen. 

Bijgevolg wordt het mandaat van de Heer Kurt De Schepper, als niet-uitvoerend Bestuurder, 
voor een nieuwe periode van vier jaar hernieuwd, die afloopt na de Gewone Algemene 
Vergadering van 2024. 

Zevende beslissing 

De Vergadering hernieuwt het mandaat van EY Réviseurs d'Entreprises SRL, 
vertegenwoordigd door Mevrouw Christel Weymeersch, als Commissaris, voor een periode 
van drie jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 en stelt zijn 
bezoldiging op 77.880 € op jaarbasis (excl. BTW en indexeerbaar) vast voor de uitoefening 
van de wettelijke controle van de rekeningen. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 12.676.759 stemmen voor, hetzij 99,23 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 98.180 stemmen tegen, hetzij 0,77 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 0 onthouding. 
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Bijgevolg wordt het mandaat van EY Réviseurs d'Entreprises SRL, vertegenwoordigd door 
Mevrouw Chrystel Weymeersch, als commissaris, hernieuwd voor een periode van drie jaar. 
De bezoldiging van de commissaris wordt op 77.880 € op jaarbasis (excl. BTW en 
indexeerbaar) vastgesteld voor de uitoefening van de wettelijke controle van de rekeningen. 

Achtste beslissing 

Het Remuneratiebeleid van Befimmo werd bijgewerkt in overeenstemming met het nieuwe 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de aanbevelingen van de Belgische 
Corporate Governance Code (Code 2020), en blijft tegelijkertijd voldoen aan de bepalingen 
van de Wet van 12 mei 2014 betreffende Gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Dit 
Remuneratiebeleid is van toepassing vanaf 1 januari 2020, onder voorbehoud van de 
goedkeuring door de huidige Algemene Vergadering. 

Het omvat onder meer de implementatie van een incentiveplan op lange termijn 
(Performance Stock Units plan), gespreid over meerdere jaren, die de leden van het 
Uitvoerend Comité beloond door middel van aandelen met de verplichting om deze aandelen 
te houden aan het einde van een wachttijd, gekoppeld aan de verplichting om voor de duur 
van hun mandaat een minimum aantal aandelen aan te houden. 

Het Remuneratiebeleid van Befimmo beoogt dus een nog nauwere band te creëren tussen 
de belangen van haar Effectieve leiders en die van de Vennootschap, haar aandeelhouders 
en alle andere stakeholders. 
De Vergadering keurt het Remuneratiebeleid dat in het Jaarlijks Financieel Verslag van 2019 
wordt gepubliceerd goed (gepubliceerd in het Financieel Jaarverslag op pagina's 134 tot 
139). 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 11.305.872 stemmen voor, hetzij 88,50 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 725.768 stemmen tegen, hetzij 5,68 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 743.299 onthoudingen. 

Als gevolg wordt het Remuneratiebeleid van de Vennootschap goedgekeurd. 

Negende beslissing 

De Vergadering keurt het Remuneratieverslag 2019 dat in het Jaarlijks Financieel Verslag 
van 2019 werd gepubliceerd goed (pagina's 139 - 141 ). 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 12.126.653 stemmen voor, hetzij 94,93% van de uitgebrachte stemrechten 
• 17 4.449 stemmen tegen, hetzij 1,37 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 473.837 onthoudingen. 

Als gevolg wordt het Remuneratieverslag 2019 van de Vennootschap goedgekeurd. 
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Tiende beslissing 

De Vergadering keurt de bepaling goed, die betrekking heeft tot de wijziging van controle in 
de kredietovereenkomst die op 17 december 2019 werd afgesloten tussen de Vennootschap 
en Banque Européenne du Crédit Mutuel. 

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 12. 708.523 stemmen voor, hetzij 99,48 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 63.494 stemmen tegen hetzij 0,50 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 2.922 onthoudingen. 

Bijgevolg is de bepaling die betrekking heeft tot de wijziging van controle, zoals voorzien in 
de voornoemde overeenkomst, goedgekeurd. 

Elfde 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 12.774.939 aandelen, wat overeenstemt 
met 45 % van het kapitaal. 

Deze beslissing wordt als volgt genomen: 
• 12.765.993 stemmen voor, hetzij 99,93 % van de uitgebrachte stemrechten 
• 0 stem tegen hetzij O % van de uitgebrachte stemrechten 
• 8.946 onthoudingen. 

Bijgevolg wordt aan een lid van het Uitvoerend Comité, alle bevoegdheden toegekend tot 
uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, met 
mogelijkheid tot indeplaatsstelling. 

De in het kader van de Vergadering schriftelijk gestelde vragen en de gegeven antwoorden 
worden opgenomen in Bijlage 4 (evenals op de website van de Vennootschap). 

De Voorzitter stelt vast dat er geen varia punten zijn en dat de dagorde van de Vergadering 
uitgeput is .. 

re Vergadering 

L(f 
rdt opgeheven om 11 uur. 

Benoît De Blieck 
Gedelegeerd Bestuurder 
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De Secretaris, De Stemopnemers, 

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 27 maart 2020 en 20 april 2020 
(Belgisch Staatsblad, De Tijd, L'Echo, persberichten, lijst van bijeengeroepen nominatieve 
aandeelhouders). 
3. Bewijsstukken van de toelatingsformaliteiten: stemformulieren I bewijzen, volmachten, "record date" 
-certificaten. 
4. Lijst van vragen van aandeelhouders en antwoorden van Befimmo. 
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