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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: ES / KG / 220L488 Repertorium : N" 2020/...........

TER BEKE

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap
te 9950 Lievegem, Beke 1

BTW (BE) 0421*364.139 - Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent
website: https://www.te rbeke.com
e-mailadres: info@terbeke.com

I. HERNIEUWING VAN DE MACHTEN

II. AANNAME VAN EEN AANGEPASTE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op heden, achtentwintig mei tweeduizend twintig.
Te 9950 Lievegem, Beke 1.

Voor mij, Meester Frank DE RAEDT, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem
(Waarschoot), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "DE RAEDT - PAUWELS,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), Schoolstraat 60,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576
vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), belet
ratione loci,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap "TER BEKE", waarvan
de zetel gevestigd is te 9950 Lievegem, Beke 1, hierna "de Vennootscáap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Willy BEKAERT,

notaris te Sint-Laureins (Watervliet), op L9 maart 1981, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 658-6.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door Meester Frank DE RAEDI ondergetekende notaris te Lievegem (Waarschoot),
vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), belet
rotione loci, op 24 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van L6 juni
daarna, onder nummer 17084565.

De website van de Vennootschap is www.terbeke.com.
Het e-mailadres van de Vennootschap is info@terbeke.com.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer

0421364.139.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELTING VAN HET BUREAU
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De vergadering wordt geopend om twaalf uur (1-2u00) onder het voorzitterschap van
de naamloze vennootschap "FlDlGO", met zetel te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide
77 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingrnurr"t
0423.LLs'483, vast vertegenwoordigd door de heer GOEMTNNE Dirk Roger, wonende te 9250
Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 77, zijnde de voorzitter van de raad van bestuur,
overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

De heer DE BACKER Dirk Urbain, wonende te Sint-Corneliusstraat 2/0302,9030 Gent,
werd, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, aangesteld als secretaris van de vergadering
en tevens als (enige) stemopnemer, dit teneinde het bureau zo beperkt mogel'rjk te houden,
gelet op de huidige omstandigheden (Covid-L9 pandemie). De gedelegeerd bestuurder, zijnde
de besloten vennootschap "ARGALIX", met zetel te 1950 Kraainem, Kastanjeslaan 4 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0808.841.131_,
vast vertegenwoordigd door de heer KINT Francis Jacques, wonende te 1950 Kraainem,
Kastanjeslaan 4, vult ten slotte het bureau verder aan.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU. GHEDEN
Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke

omstandigheden (Covid-19 pandemie)
De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur, gelet op de huidige omstandigheden

(Covid-1-9 pandemie), overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april
2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en
verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, zoals gewijzigd bij het
Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het
Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom
en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19
pandemie, (hierna het "Koninklijk Besluit nr. 4") en zoals uiteengezet in de hierna vermelde
oproeping de doto 24 april 2020, heeft beslist dat de aandeelhouders uitsluitend op afstand
mogen stemmen door middel van een formulier dat de raad van bestuur ter beschikking heeft
gesteld, of via de website van de Vennootschap (www.terbeke.com), in combinatie met
stemmen per volmacht die verleend diende te worden aan de secretaris van de Vennootschap,
zijnde de heer DE BACKER Dirk Urbain, voornoemd, op voorwaarde dat de volmachten
specifieke steminstructies bevatten voor alle voorstellen van besluit, en dat voor het overige in
principe elke fysieke aanwezigheid verboden is van aandeelhouders of andere personen die
het recht hebben de vergadering bij te wonen of van hun lasthebbers.

Het formulier voor een stemming op afstand en het model van volmacht werden ter
beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de Vennootschap
(www.terbeke.com).

Daarnaast heeft de raad van bestuur beslist dat de aandeelhouders uitsluitend gebruik
kunnen maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftel'rjk en uiterlijk op zondag 24 mei
2020 om middernacht (Belgische t'rjd) te stellen. De geldig ontvangen schriftel'rjke vragen van
aandeelhouders zouden door de raad van bestuur - al dan niet gegroepeerd - schriftelijk
beantwoord worden uiterlijk op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering
doch vóór stemming en worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. De
Vennootschap heeft echter geen schriftelijke vragen ontvangen.
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Deze maatregelen werden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap, in
samenlezing met de hierna vermelde oproeping de doto 24 april2o2o.

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en
verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de
deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroepingen
Vóór de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen,

verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen
bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de
data van publicatie de volgende zijn:

- op 24 april 2020 in het Belgrsch Stoatsblod;
- op 24 april 2020 in De Tijd / L,Echo.

De tekst van de agenda (inclusief de voorgestelde nieuwe tekst van de statuten)
evenals de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven
documenten en het model van formulier voor een stemming op afstand en/of volmacht
werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de websíte van de
Ve n nootscha p (www.terbeke.com) va naf 24 april 2020.

Een mededeling werd verstuurd naar Euronext teneinde internationale verspreiding te
garanderen. Daarnaast werd een mededeling verstuurd naar de FSMA.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven
en/of e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief of een
e-mail de doto24 april 2o2o aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders
en de commissaris. Er zijn geen houders van inschrijvingsrechten op naam, converteerbare
obligaties op naam of certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap
werden uitgegeven.

2. verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering
Terzake de deelneming aan de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan

of artikel 31 van de statuten werd gerespecteerd. overeenkomstig de voormelde maatregelen
genomen door de raad van bestuur in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit
nummer 4, dienden de (al dan niet elektronisch ingediende) ondertekende volmachten, alsook
eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap slechts uiterlijk devierde dagvoorafgaand
aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterl'rjk op zondag 24 mei 2o2O
om middernacht (Belgische tijd). De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris,
door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede volmachten, waarvan een
gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap
bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden
Een l'tjst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de

benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die door een lasthebber aan de vergadering
deelnemen, werd opgenomen. Het origineel van de aanwezigheidslijst, na ondertekening door
de Voorzitter, de secretaris en de instrumenterende notaris, zal gehecht blijven aan dit proces-
verbaal.

De volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.
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4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum
Er zrjn thans in totaal één milioen zevenhonderdtweeëndertigduizend

zeshonderdeenentwintig 1L.732.62t1 aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan, op de
registratiedatum (zijnde donderdag 14 mei 2020 om middernacht (Belgisch tijd), geen eigen
aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.

Er bl'jkt uit de aanwezigheidsrijst dat één mirjoen
tweehonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdvierentwintig lL.Z4g.724l aandelen
vertegenwoordigd zijn, hetzij (afgerond) tweeënzeventig komma dertien procent ll2,11g%l
van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.

Het bureau stelt bijgevolg vast dat ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigd is en deze buitengewone algemene vergadering dus geldig kan
beraadslagen en beslissen over de agenda.

Met uitzondering van de Voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, zijnde de besloten
vennootschap "ARGALIX", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer KINT Francis
Jacques, voornoemd, zijn de bestuurders niet aanwezig. De commissaris is wel aanwezig.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar
samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig
samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

AGENDA
De Voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de buitengewone algemene

vergadering de volgende is:

t. Opname van de Website en het e-mailadres van de Vennootschap in de statuten en
wijziging van artikel L van de statuten.
VOORSTELVAN BESLUIT:

De olgemene vergodering beslist om de website en het e-moiladres van de
Vennootschap op te nemen in de stotuten door het invoegen van een derde en een
vierde lid in ortikel i_ van de statuten, luidend als volgt:

"De website von de vennootschap is: ,'https://www.terbeke.com,'.

Het e-moilodres van de vennootschap is: info@terbeke.com.,'
2. Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199

iuncto 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het
voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het toegestaan kapitaal
aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.

3. Hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur
om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het
toegestaan kapitaal met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de Vennootschap op de
datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij EUR 4.902.800,96, en (ii) de
bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een
kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een
openbaar overnamebod en bijgevolg vervanging van de tekst van de relevante
tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 471 in de statuten van de Vennootschap
door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 46 van de statuten.
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VOORSTELVAN BESLUIT:

De vergadering beslist om (i) de bevoegdheid van de raod van bestuur om het kapitaat
in één of meerdere malen te verhogen binnen het koder von het toegestadn kopitaal
met een bedrag gelijk aan het kapitaal von de vennootschap op de datum van
hernieuwing van deze mochtiging, hetzij EtJR 4.902.g00,96, en (ii) de bevoegdheid van
de raad von bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Morkten inzake een openboor overnamebod, te
hernieuwen voor een periode van telkens drie (3)jaar, en deze bepaling tevens adn te
pdssen in overeenstemming met het Wetboek von vennootschappen en verenigingen.
ln dit opzicht beslist de algemene vergodering om de tekst van de relevonte tilaetiltce
bepaling (ziinde het huidig artiket 47) in de statuten van de Vennootschap te vervangen
door de tekst van het nieuw voorgestelde ortiket 46 van de statuten, luidend ots votgt:
"De rdod von bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van 3 joar te
rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Betgisch Staotsbtad von een
uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergodering van 2g mei 2020
(datum van de buitengewone olgemene vergadering die effectíef bestist heeft), het
geplaatste kapitaol in één of meer malen te verhogen met een bedrag ge1jk aon het
kapitaal van de vennootschap op de datum van hernieuwing van deze mochtiging,
hetzii vier mitioen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig
ce nt (4.902. 800,9 6 E IJ R).

Deze bevoegdheid van de raod von bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door
inbreng in naturo, door omzetting vdn (beschikbare) reserves of andere
vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwoorden,
overgedragen winsten en - voor zover toegelaten onder heersende wetgeving _
stotutoir onbeschikbare en wetteliike reserves of andere vennootschapsmiddelen, door
uitgifte von oandelen zonder stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en
liquidatievoorrecht.
De raod von bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het koder van het toegestoon
kopitaal, in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettetijke
bepalingen terzoke, het voorkeurrecht dat de wet dqn de oandeelhouders toekent, op
te heffen of te beperken. De raod van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te
beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zetfs indien
deze geen personeelsleden zijn von de vennootschap of von haar
dochtervennootschappen. Aan de raad von bestuur wordt deze bevoegdheid
uitdrukkeliik ook toegekend voor de uitgifte vdn converteerbare obtigoties of
inschriivingsrechten, obligoties met inschrijvingsrechten, aandelen zonder stemrecht en
aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.
Dit plofond von vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro
zesennegentig cent (4'902.800,96) is van toepossing voor wat betreft de uitgifte van in
aandelen converteerbare obligaties, obtigaties met inschrijvingsrechten of
inschriivingsrechten die ol dan niet verbonden zijn qon een ander effect, op het bedrag
van de kopitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die
obligaties of uit de uitoefening van die inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kopitaolverhoging binnen
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het kader van het toegestaan kapitaat een uitgiftepremie te eisen. Indien de raod von
bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
"uitgiftepremie" te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt
bii een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze als vereist voor een
ko pito o lve rm i n d e ri n g.

De road van bestuur bepaalt de data en de voorwaorden van de kopitaalverhogingen
die hii beveelt in toepassing von de voorgoonde olinea's, erin begrepen de eventuele
betaling van de uitgiftepremies. Hij stett de voorwoorden van de obligatieleningen vost
wadrtoe hij beslist ingevolge de vorige alinea,s.
De raad von bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kapitaal oan te
wenden wonneer het bedrag von het kapitoat hem ontoereikend voorkomt, of in de
omstandigheden omschreven in de wet betreffende de olormbelprocedure, teneinde in
geval van ontoereikendheid van hoor netto-actief, verliezen te kunnen aonzuiveren.
De raad van bestuur is uitdrukkeliik gemochtigd om het geplootste kopitaot van de
vennootschop te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum von de
mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Morkten (FSMA) oan de
vennootschap dat haar kennis is gegeven von een openbaar overnamebod op de
effecten van die vennootschap, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van
het voorkeurrecht van de bestoande oondeelhouders of door inbrengen in natura in
overeenstemming met de bepalingen ter zoke. Deze bevoegdheid wordt toegekend
voor een periode von 3 joor vonof de datum von de buitengewone olgemene
vergodering van 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene vergadering die
effectief beslist heeft) en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de
wette I ijke v oorw o d rd e n. "
De vergadering beslist dat de bestoande machtigingen binnen de wettetijke grenzen
von kracht bliiven tot aan de publicatie van de nieuwe machtigingen in de Bijtagen bij
h et B e lgisch Sta otsbl a d.

Hernieuwingvan de machtigingen aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur
inzake de verwerving, het in pand nemen of het vervreemden van eigen aandelen of
winstbew'rjzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, en bijgevolg vervanging
van de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48 inclusief
overgangsbepalingen) in de statuten van de Vennootschap door de tekst van het
nieuw voorgestelde artikel 47 van de statuten inclusief overgangsbepalingen.
VOORSTELVAN BESLUIT:

De vergadering beslist om de machtigingen aangoande de bevoegdheid van de raad
von bestuur inzake de verwerving, het in pand nemen of het vervreemden von eigen
oandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te
vernieuwen, en deze bepaling tevens don te possen in overeenstemming met het
Wetboek von vennootschoppen en verenigingen. tn dit opzicht beslist de algemene
vergadering om de tekst van de relevante tijdelijke bepoling (zijnde het huidig ortiket
48 inclusief overgangsbepalingen) in de statuten van de Vennootschop te vervangen
door de tekst von het nieuw voorgestelde artikel 47 van de statuten inclusief
ove rga n gsbe pali n ge n, I uiden d o ls volgt:
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"De road von bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de wettetijke
bepolingen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop
betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of te vervreemden, indien de
verkrijging, inpondnome of vervreemding noodzokelijk is ter vermijding von een
dreigend ernstig nodeel voor de vennootschop. Deze machtiging geldt voor een periode
von 3 iaor vanaf de bekendmaking vqn een uittreksel van de okte van de buitengewone
algemene vergodering von 28 mei 2020 (datum van de buitengewone algemene
vergadering die effectief beslist heeft) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze
machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil, inpondndme en vervreemding vdn
aandelen en winstbewiizen von de vennootschap of certificaten die daarop betrekking
hebben, von de vennootschap door een rechtstreeks door haor gecontroleerde
dochtervennootschap in de zin von ortikel 7:227 von het wetboek vdn
vennootschoppen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus
door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij
notariële akte te laten vaststellen en de statuten ddn te possen en te coórdineren om ze
in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.
OVERGANGSBEPALINGEN:

Bevoeadheid aan de road van bestuur om voor een termiin von 4 iaar oandelen en
winstbewiizen van de vennootschop. of certificaten die daorop betrekkina hebben. door
aankoop of ruilte verkriÍaen. of in pand te nemen.
De buitengewone algemene vergadering machtigt de road van bestuur uitdrukketijk,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, aandelen en winstbewijzen, of
certificaten van de vennootschap die daarop betrekking hebben, door aankoop, ruil of
inpondname te verkrijgen dan een prijs gelijk aon minimaal de prijs waaraon deze
oandelen of winstbewijzen vdn de vennootschap of certifÍcaten die daarop betrekking
hebben, ziin toegelaten tot de verhandeling op een MTF als bedoeld in artikel 3, 10",
van de wet von 27 november 2077 over de infrastructuren voor de morkten voor
finonciële instrumenten en houdende omzetting van richttijn 2014/65/EtJ, voor zover
deze werkt met minstens één dagelijkse verhondeling en met een centroal orderboek,
op het ogenblik van die oankoop, ruil of inpondnome min tien procent (10%) en
maximool de príis wdaraon deze oandelen en winstbewijzen van de vennootschap, of
certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden of zijn toegelaten tot de
verhandeling ap een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) op het ogenbtik van die
aankoop, ruil of inpandname, plus tien procent (1.0%). Deze machtiging geldt voor een
periode von 4 iaar vanaf de datum von de buitengewone algemene vergodering von 28
mei 2020. Deze mochtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname von
aandelen en winstbewiizen von de vennootschap of certificaten die daorop betrekking
hebben, vqn de vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde
dochtervennootschop in de zin von artikel 7:22i. von het wetboek von
vennootschoppen en verenigingen. De road von bestuur wordt gemochtigd de aldus
door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij
notariële akte te laten vaststellen en de statuten odn te passen en te coórdineren om ze
in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.
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Bevoeadheid aan de raad van bestuur om aandelen von de vennootschap díe ziin
toeaelaten tot de verhandelina op een MTF (zoals hiervoor aedefinieeril te
vervreemden zonder voorafaaonde toestemmina van de aloemene veraaderino.
De buitengewone algemene vergadering mochtigt de raad von bestuur uitdrukkelijk om
aandelen van de vennootschop die zijn toegeloten tot de verhondeling bp een MTF
(zools hiervoor gedefinieerd) te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van
de algemene vergadering, mits naleving von de toeposselijke wettetijke bepalingen."
De vergadering beslist dat de bestoande machtigingen binnen de wettelijke grenzen
van kracht bliiven tot oan de publicatie von de nieuwe machtigingen in de Bijtagen bij
h et Be I g isch Sta otsb I o d.

Aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming
te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten L., 3. en 4. hierboven
(voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch
bestuursmodel, z'rjnde een raad van bestuur, gecombineerd met een executief comité
dat opereert via bijzondere volmacht. De voorgestelde aangepaste tekst van de
statuten werd gepubliceerd op de Website van de Vennootschap, zowel in een cleane
versie als in een versie waarb'rj de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de huidige
tekst van de statuten zichtbaar werden aangebracht.
VOORSTEL VAN BESLUIT:

De olgemene vergodering beslist om een aangepaste tekst von stotuten aon te nemen
teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder
de punten 7., 3. en 4. hierboven (voor zover odngenomen door de algemene
vergadering) en (ii) het Wetboek von vennootschappen en verenigingen, waarb'[ wordt
geopteerd voor een monistisch bestuursmodel, zijnde een raad von bestuur,
gecombineerd met een executief comité dot opereert via bijzondere volmacht.
De oongeposte tekst van de stdtuten luidt als volgt: "[aangepaste tekst von stdtuten
zoals die werd gepubliceerd op de Website von de Vennootschopl".
Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOORSTELVAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om uitvoering
te geven aan de genomen beslissingen.
Volmacht voor de coórdinatie van de statuten.
VOORSTEL VAN BESLUIT:

De olgemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aon ondergetekende notaris,
of elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notorissen" CVBA, om, naar aanleiding
von de genomen besluiten, de gecoórdineerde tekst von de stotuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische dotabonk, overeenkomstig de wettelijke bepolingen ter zake.
Volmacht voor de formaliteiten.
VOORSTELVAN BESLUIT:

De algemene vergodering beslist om volmacht te verlenen aon de heer Dirk DE BACKER
en/of mevrouw Hilde COOPMAN, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van
de Vennootschap, elk individueel hondelend met macht von indeplaatsstelling, en aon
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het Ondernemingsloket, teneinde otle nodige formotiteiten te vervullen die uit deze
vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW odministratie en teneinde
alle noodzakeliike documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de
o n d e rn e m i n gsrechtba n k.
Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die

(samen) minstens drie procent (3%l bezit(ten) van het kapitaal gebruik heeft (hebben)
gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

VRAGENRONDE
De Voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend

gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk en voorafgaand aan
deze buitengewone algemene vergadering te stellen.

De antwoorden op de schriftelijke vragen van de aandeelhouders zouden - al dan niet
gegroepeerd - uiterlijk op de dag van onderhavige buitengewone algemene vergadering doch
vóór stemming beantwoord worden en worden gepubliceerd op de website van de
Vennootschap. De Vennootschap heeft echter geen schriftelijke vragen ontvangen.

STEMMI NGSMODATITEITEN
De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over

elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.
Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem (conform artikel 35

van de statuten). Hij herinnert er tevens aan dat enkel de secretaris van de Vennootschap,
zijnde de heer DE BACKER Dirk Urbain, voornoemd, in hoedanigheid van vertegenwoordiger
van de aandeelhouders aan de stemming kan deelnemen.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:
- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten L, 3, 4 en 5 van deze

agenda slechts geldig kunnen worden aangenomen met drie vierden van de uitgebrachte
stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, in
overeenstemming met artikel 7:L53 (desgevallend juncto artikel 7:2lïl van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; en

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 6 tot en met 8 van
deze agenda geldig kunnen worden aangenomen met eenvoudige meerderheid van de
stemmen in overeenstemming met artikel 36 van de statuten.

B'tj de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheden wordt geen
rekening gehouden met de aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn (rn cosu niet van
toepassing) en evenmin met de aandelen van aandeelhouders die in de door hen verleende
volmacht niet voor alle agendapunten steminstructies hebben gegeven.

De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.
BERAADSLAGING - BESLUITEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter
stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLUIT: Opname van de Website en het e-mailadres van de Vennootschap
in de statuten en wijziging van artikel 1 van de statuten.
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De algemene vergadering beslist om de website en het e-mailadres van de
Vennootschap op te nemen in de statuten door het invoegen van een derde en een vierde lid
in artikel 1 van de statuten, luidend als volgt:

"De website van de vennootschop is: ,,https://www.terbeke.com',.

Het e-mailadres van de vennootschap is: info@terbeke.com.t, '

StemminR:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebra cht: L.249.724;
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

(afgerond) 72,13%;

u brachte stemmen waarvan
VOOR 1,.249.s24
TEGEN 200
ONTHOUDING 0

TWEEDE BESLUIT: Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 72L99 iuncto 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van
het toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.

De algemene vergadering verklaart voorafgaandel'rjk aan huidige vergadering kennis te
hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde
hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het
kader van het toegestane kapitaal, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod opgesteld overeenkomstig
artikel 7:L99 juncto 7:202 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van het
verslag van de raad van bestuur de dato 16 april2020 opgesteld overeenkomstig artikel 7:199
juncto 7:202van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag wordt vervolgens overhandigd aan de notaris.
Biilaee

Het voormeld verslag van de raad van bestuur blijft aangehecht aan dit proces-verbaal.
DERDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van

de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader
van het toegestaan kapitaal met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de Vennootschap op
de datum van hernieuwing van deze machtiging, hetzij EUR 4.902.g00,96, en (ii) de
bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van
de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod en
bijgevolg vervanging van de tekst van de relevante t'rjdelijke bepaling (zijnde het huidig
artikel 471 in de statuten van de Vennootschap door de tekst van het nieuw voorgestelde
artikel 46 van de statuten.

De vergadering beslist om (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal
in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal met een
bedrag gelijk aan het kapitaal van de Vennootschap op de datum van hernieuwing van deze

3/ Aantal
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machtiging, hetzij EUR 4.902.800,96, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het
kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten inzake een openbaar overnamebod, te hernieuwen voor een periode van telkens drie
(3) jaar, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. ln dit opzicht beslist de algemene vergadering om de tekst
van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 47) in de statuten van de
Vennootschap te vervangen door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 46 van de
statuten, luidend als volgt:

"De rd1d van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van 3 jaar te
rekenen van de bekendmaking in de bijtagen bij het Belgisch Stoatsbtad von een
uittreksel van de okte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020
(dotum von de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft), het
geploatste kapitaol in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het
kapitaal van de vennootschap op de dotum von hernieuwing van deze mochtiging,
hetzii vier milioen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro zesennegentig
ce nt (4.902. 800,9 6 EIJ R).

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitoalverhogingen door
inbreng in noturz, door omzetting van (beschikbare) reserves oÍ andere
vennootschapsmiddelen zoals uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwoorden,
overgedragen winsten en - voor zover toegelaten onder heersende wetgeving -
stotutoir onbeschikbare en wettelijke reserues of andere vennootschapsmiddelen, door
uitgifte von aandelen zonder stemrecht en oandelen met een preferent dividend- en
liquidatievoorrecht.
De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het koder van het toegestaan
kapitaal, in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke
bepolingen terzoke, het voorkeurrecht dat de wet don de aandeelhouders toekent, op
te heffen of te beperken. De raod von bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te
beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien
deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of von haar
dochtervennootschappen. Aan de raad von bestuur wordt deze bevoegdheid
uitdrukkeliik ook toegekend voor de uitgifte van converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten, obligoties met inschrijvingsrechten, aondelen zonder stemrecht en
oandelen met een preferent dividend- en Iiquidatievoorrecht.
Dit plafond van vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro
zesennegentig cent (4.902.800,96) is von toepassing voor wat betreft de uitgifte van in
oandelen converteerbore obligaties, obtigaties met inschrijvingsrechten of
inschriivingsrechten die ol don niet verbonden zijn aon een ander effect, op het bedrag
von de kopitaalverhogÍngen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die
obligoties of uit de uitoefening van die inschrijvingsrechten.
De raod van bestuur is uitdrukkeliik gemachtigd om bij een kapitaolverhoging binnen
het koder von het toegestoan kapitoal een uitgiftepremie te eisen. lndien de road van
bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremie" te worden geboekt die slechts kon worden verminderd of weggeboekt
bii een besluit von de algemene vergadering genomen op de wijze ols vereist voor een
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ka pita alve rm i nd e ri n g.

De raod von bestuur bepaolt de dato en de voonwoarden van de kapitaolverhogingen
die hii beveelt in toepassing van de voorgoonde olineo's, erin begrepen de eventuele
betoling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaorden van de obligatieteningen vast
woortoe hij beslist ingevolge de vorige olinea's.
De raod van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kopitoat aon te
wenden wanneer het bedrag van het kapitaol hem ontoereikend voorkomt, of in de
omstandigheden omschreven in de wet betreffende de olarmbelprocedure, teneinde in
gevol van ontoereikendheid von haar netto-actief, verliezen te kunnen oanzuiveren.
De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitool von de
vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de
mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Morkten (FSMA) aon de
vennootschap dot haor kennis is gegeven vctn een openbaor overnamebod op de
effecten van die vennootschop, door inbreng in speciën met opheffing of beperking van
het voorkeurrecht van de bestoande oandeelhouders of door inbrengen in natura in
overeenstemming met de bepalingen ter zake. Deze bevoegdheid wordt toegekend
voor een periode von i joor vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering van 28 mei 2020 (datum von de buitengewone algemene vergadering die
effectief beslist heeft) en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de
wettelijke voorwoarde n."
De vergadering beslist dat de bestaande machtigingen binnen de wettel'rjke grenzen

van kracht blijven tot aan de publicatie van de nieuwe machtigingen in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.

Stemmins:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: L.249.724;
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

(afgerond) 72,l3Yo;
3/ Aantal td brachte stemmen waarvan

VIERDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtigingen aangaande de bevoegdheid van
de raad van bestuur inzake de verwerving, het in pand nemen of het vervreemden van eigen
aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, en bijgevolg
vervanging van de tekst van de relevante tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48
inclusief overgangsbepalingen) in de statuten van de Vennootschap door de tekst van het
nieuw voorgestelde artikel 47 van de statuten inclusief overgangsbepalingen.

De vergadering beslist om de machtigingen aangaande de bevoegdheid van de raad
van bestuur inzake de verwerving, het in pand nemen of het vervreemden van eigen aandelen
of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernieuwen, en deze
bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. ln dit opzicht beslist de algemene vergadering om de tekst van de relevante

VOOR 1.236.462
TEGEN L3.262
ONTHOUDING 0
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t'tjdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48 inclusief overgangsbepalingen) in de statuten
van de Vennootschap te vervangen door de tekst van het nieuw voorgestelde artikel 47 van de
statuten inclusief overgangsbepalingen, luidend als volgt:

"De rood van bestuur is uitdrukketijk gemachtigd om, overeenkomstig de wettetijke
bepolingen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificoten die daorop
betrekking hebben, te verwerven, in pand te nemen, of te vervreemden, indien de
verkriiging, inpon.dname of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een
dreigend ernstig nodeel voor de vennootschop. Deze machtiging geldt voor een periode
von 3 iaar vanaf de bekendmoking vdn een uittreksel von de okte van de buitengewone
algemene vergadering von 28 mei 2020 (datum van de buitengewone olgemene
vergadering die effectief beslist heeft) in de bijlogen bij het Belgisch Staatsblod. Deze
machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil, inpandnome en vervreemding van
aondelen en winstbewiizen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking
hebben, van de vennootschap door een rechtstreeks door haar gecontroleerde
dochtervennootschop in de zin von artiket 7:22L von het Wetboek vqn
vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de oldus
door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij
notariële akte te laten vaststellen en de statuten oan te possen en te coórdineren om ze
in overeenstemming te brengen met de oldus genomen bgslissingen.
OVERGANGSBEPALINGEN:

Bevoeadheid aan de raad van bestuur voor een termiin von 4 oondelen en
winstbewiizen van de vennootschap. af certificaten die daorop betrekkina hebben. door

De buitengewone olgemene vergadering machtigt de rood von bestuur uitdrukkelijk,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzoke, aandelen en winstbewijzen, of
certificoten van de vennootschap die doorop betrekking hebben, door aonkoop, ruil of
inpondnome te verkriigen dan een prijs getijk aan minimaal de prijs waaroan deze
aandelen of winstbewiizen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking
hebben, ziin toegeloten tot de verhandeling op een MTF ols bedoetd in ortikel 3, 70",
van de wet vqn 2L november 20L7 over de infrastructuren voor de markten voor
financiële instrumenten en houdende omzetting van richttijn 2014/6;/EIJ, voor zover
deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraol orderboek,
op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent (L0%) en
moximaal de priis woorqon deze aandelen en winstbewijzen van de vennootschap, of
certificaten die doarop betrekking hebben, genoteerd worden of zijn toegeloten tot de
verhandeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) op het ogenbtik van die
oonkoop, ruil of inpandnome, plus tien procent (10%). Deze machtiging getdt voor een
periode von 4 iaar vanaf de datum van de buitengewone olgemene vergadering van 28
mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil of inpandname van
oondelen en winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking
hebben, van de vennootschap door een rechtstreeks door hoar gecontroleerde
dochtervennootschap in de zin van artikel 7:22j- van het wetboek von
vennootschappen en verenigingen. De road von bestuur wordt gemochtigd de aldus
door de vennootschap verkregen oandelen te vernietigen, deze vernietiging bij
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notoriële akte te loten vaststellen en de statuten aon te passen en te coórdineren om ze
in overeenstemming te brengen met de oldus genomen beslissingen.
Bevoeadheid aon de road von bestuur om aandelen van de vennootschap die ziin
toeaelaten tot de verhandelina op een MTF bools aedefinieerd) te
vervreemden zonder voorafaaande toestemmina van de olqemene verooderinq.
De buitengewone olgemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om
aandelen von de vennootschap die zijn toegelaten tot de verhondeling op een MTF
(zoals hiervoor gedefinieerd) te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van
de algemene vergadering, mits naleving von de toepasselijke wettetijke bepalingen."
De vergadering beslist dat de bestaande machtigingen binnen de wettel'rjke grenzen

van kracht blijven tot aan de publicatie van de nieuwe machtigingen in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.

Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

weergegeven:
1/ Aantal aandelen Waarvoor geldig stemmen zijn uitgebra cht: L.249.724;
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

(afgerond) 72,L3Yo;

Aantal u brachte stemmen waarvan
VOOR 1.236.462
TEGEN L3.262
ONTHOUDING 0

VIJFDE BESIUlT: Aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 1., 3. en 4.
hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch
bestuursmodel, zijnde een raad van bestuur, gecombineerd met een executief comité dat
opereert via biizondere volmacht. De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten werd
gepubliceerd op de Website van de Vennootschap, zowel in een cleane versie als in een
versie waarbij de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de huidige tekst van de statuten
zichtbaar werden aangebracht.

De algemene vergadering beslist om een aangepaste tekst van statuten aan te nemen
teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de
punten 1., 3. en 4. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii)
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wordt geopteerd voor een
monistisch bestuursmodel, z'rjnde een raad van bestuur, gecombineerd met een executief
comité dat opereert via bijzondere volmacht.

De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:
"IIIEL EEN- AARp VAN DE VENNOOTSCHAq

Artikel één : VORM EN NAAM -WEBSITE EN E-MAIADRES
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschop. Hoor

benaming luidt : "Ter Beke". Zij heeft de hoedonigheid van een genoteerde vennaotschap.
Deze naom zol steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "nodmloze

vennootschap" of "societé ononyme", of de afkorting "NV" of'5A,.
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De website van de vennootschap is: "https://www.terb ".
Het e-mailadres von de vennootschop is: info@terbeke.com.
Artíkel twee : ZETEL

De zetel van de vennootschop is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de road van bestuur, noar ieder andere ploots in

België worden overgebracht, voor zover die verploatsing overeenkomstig de toepossetijke
taolwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taol van de stotuten. Dergetijke beslissing
van de road von bestuur vereist geen stotutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplootst naar
een onder Gewest. ln dit laatste geval is de raod von bestuur bevoegd om tot de betrokken
statutenwiiziging te beslissen. lndien evenwel ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de
toal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergodering deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De road von bestuur droogt zorg voor de publicotie von elke verondering van de zetel
van de vennootschap in de Bijlogen bij het Belgisch Staatsblad.

De road von bestuur is eveneens bevoegd kontoren, bedrijfszetels en filiaten in Betgië
en in het buitenlond op te richten.

Artikel drie : VOORWERP

Het voorwerp van de vennootschap is de bereiding von, en de handel in, vleesworen en
ondere voedingsworen evenals daarmee verband houdende of oanverwante producten.

De vennootschap kan deze activiteiten uitbesteden in mookloonverband of uitvoeren in
moakloonverband in opdracht van derden.

De vennootschap kan, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-,
roerende, onroerende en financiële verrichtingen venuezenlijken die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, haar onderneming kunnen uitbreiden of begunstigen.

Zii kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zoken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of
somenhongend voorwerp nostreven of die hoor onderneming kunnen uitbreiden of begunsti-
gen, en ze kon ermee samensmelten.

Artíkel vier : DUUR
De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

TITELTWEE - KAPITAAL
Artikel viif : GEPLAATST KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderd en twee duizend ochthonderd euro

en zes en negentig eurocent (EUR 4.902.800,96). Het is vertegenwoordigd door één miljoen
zevenhonderd twee en dertig duizend zeshonderd één en twintig (L.732.621) aandelen, zonder
vermelding von nominole woorde, die ieder een gelijk deel von het kopitaal
vertegenwoordigen.

Artikel zes : HISTORIEKVAN HET KAPITAAL
De vennootschap werd opgericht op negentien maart negentienhonderd eenentachtig

met een geplaatst kapitaol van één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank, verte-
genwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen met een nominale woarde van
duizend fronk elk.

Op dertig december negentienhonderd tweeëntachtig werd het geplootst kopitool
verhoogd ten belope van tweeënzeventig miljoen zeshonderdvijftigduizend tot drieënzeventig
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milioen negenhonderdduizend frank, door uitgifte van tweeënzeventigduizend zeshonderd
vijftig nieuwe en bevoorrechte aondelen.

Op dertien oktober negentienhonderd zesentochtig werd het geplaatst kapitool, door
achtereenvolgende inbrengen gepaard met agios en incorporotie von de aangelegde
onbeschikbore agio-reserve, verhoogd tot honderd vierenzevent'tg m1joen
achthonderdzesenzestigduizend negenhonderd zesenvijftig frank, ingevolge omzetting van de
aandelen in verhouding von zeven nieuwe aandelen voor één oud werd het getal von de
aandelen gebracht op zevenhonderdvijftienduizend vijftig zonder vermelding von waorde, na
voorafgaande opheffing von het bevoorrecht karokter.

De road van bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd,
heeft in hoar vergodering van veertien oktober negentienhonderd drie en negentig, bt'tjkens
akte verleden voor Notoris Denis DECKERS te Brussel, beslist het kopitaol te verhogen met
VIERHONDERD EN VEERTIG DUIZEND VUFHONDERD EN T|EN (440.570,-) om het te brengen op
HONDERD VUF EN ZEVENTIG MIUOEN DRIEHONDERD EN ZEVEN DUIZEND VIERHONDERD ZES
EN ZESTIG (775.307.466,) fronk door het creëren van DU|ZEND ZEVENHONDERD ACHT EN
NEGENTIG (1.798) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten belope van TWEE M1OEN
ZEVENHONDERD ZEs EN VIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD V\ER EN DERTTG (2.756.334,-) fronN
gecreëerd noar aanleiding van deze kapitaolverhoging werd geboekt op de onbeschikbare
re ke n i n g " u itg ifte p re m ies".

De raod von bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die hoar verleend werd
ingevolge beslissing von de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders von vier
oktober negentienhonderd drie en negentig, heeft in haor vergadering van ocht november
negentienhonderd drie en negentig, blijkens okte verleden voor Meester Hans BERelJtN,
notaris te Brussel, vastgesteld dat het kapitoal verhoogd werd met VTERHONDERD EN T;EN
MIUQEN VIERHONDERD EEN EN ZESTIG DUTZEND HONDERD VUFTTG (470.461.150,-)frank door
hct CTCëTEN VON HONDERD VIER EN VUFTIGDUIZEND ACHTHONDERD EEN EN NEGENTIG
(L54.89L) nieuwe oandelen.

De raad van bestuur, gebruikmakende von de bevoegdheid die haar verleend werd
ingevolge beslissing von de buitengewone algemene vergadering von aandeelhouders von vier
oktober negentienhonderd drie en negentig, heeft in haar vergadering von drie december
negentienhonderd drie en negentig, blijkens akte verleden voor Meester Hans BEReUtN,
notaris te Brussel, vastgesteld dat het kapitaalverhoogd werd met ELF MTUOEN ZESHONDERD
EENENTACHTIG DUIZEND TWEEHONDERD (11.651.200) fronk door het creëren von
VIERDUIZEND VIERHONDERD EN ACHT (4.408)nieuwe oondelen.

De raad van bestuur, gebruikmakende von de bevoegdheid die haar verleend werd,
heeft in haar vergadering von zes en twintig juli negentienhonderd vier en negentig, blijkens
akte verleden voor Notaris Hans BERQIJIN te Brussel, beslist het kopitaatte verhogen met EEN
MluoEN VIJFHONDERD VIER EN TWINT\G DU\ZEND TWEEHONDERD ZEVENTTG (1.524.270,-)
fTANK OM hct tC bTCNgCN OP VIJFHONDERD ACHT EN NEGENTIG MIUOEN NEGENHONDERD VIER
EN ZEVENTIG DUIZEND ZES EN TACHTIG (598.974.086,-) frank door het creëren van TWEED:Jt-
ZEND TWEEHONDERD VIJF EN DERTIG (2.235) nieuwe aandelen. De uitgiftepremie ten betope
VAN TWEE MIUOEN VIERHONDERD NEGEN EN VEERTIG DIJIZEND VUFHONDERD ZESTIG
(2'449.560,-)fronk, gecreëerd naar aonleiding van deze kopitaolverhoging werd geboekt op de
on besch i kb a re re ke n i n g " u itg ifte p rem i es".
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De raod von bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haor verleend werd,
heeft in haar vergadering van zeven en twintig december negentienhonderd vijf en negentig,
bliikens okte verleden voor Notoris Hans BERQUIN te Brussel, beslist het kapitaat te verhogen
MEt EEN MIUOEN TWEEHONDERDZEVEN EN VEERTIG DIJIZEND DRIEHONDERD ACHT EN
ZEVENTIG (1.247.378,) frank om het te brengen op ZESHONDERD MTUOEN TWEEHONDERD
EEN EN TWINT|G DUIZEND VIERHONDERD VIER EN ZESTTG (600.227.464,) frank door het
creëren van DUIZEND ACHTHONDERD NEGEN EN TW\NT\G (1.829) nieuwe aandelen. De uitgif-
tCPTCM|E tEN bEIOPC VAN TWEE MIUOEN VIERDIJIZEND VIJFHONDERD VIER EN TACHTIG
(2.004.584,-) frank, geteëerd naar oanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de
on besch i kba re re ken i n g " u itg ifte p re m ie s".

De road van bestuur, gebruikmokende von de bevoegdheid die hoar verleend werd,
heeft in haar vergadering van één en twintig oktober negentienhonderd zeven en negentig,
bliikens akte verleden voor Notaris Hans BERQIJIN te Brussel, beslist het kapitoot te verhogen
MCt EEN MIUOEN TWEEHONDERD VIER EN ZESTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHT EN TWINTIG
(L.264.428,-) fronk om het te brengen op ZESHONDERD EN EEN MTUOEN VTERHONDERD V|JF
EN TACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD TWEE EN NEGENTIG (601.485.892,-) fronk door het
creëren van DUIZEND ACHTHONDERD VIER EN VUFTIG (L.854) nieuwe aandelen. De uitgif-
tCPTCM|E tCN bCIOPE VAN TWEE MIUOEN EEN EN DERTIG DIJIZEND NEGENHANDERD VIER EN
TACHTIG (2.031.984,-) frank, gecreëerd naor aanleiding von deze kapitaolverhoging werd ge-
boekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies,,.

De raad von bestuur, gebruikmakende van de bevoegdheid die haar verleend werd,
heeft in haar vergadering van negenentwintig jonuari negentienhonderd ochtennegentig,
bliikens okte verleden voor Notaris Hans BERQIJIN te Brussel, beslist het kapitaat te verhogen
met NEGENHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND HONDERDTWEEENTWTNTTG (969.L22,) fronk
OM hct tE bTCNTCN OP ZESHONDERDENTWEE MIUOEN VIERHONDERDVUFENVUFTIGDUIZEND
EN VEERTIEN (602.455.014,-) frank door het creëren von DtJtzEND
VIERHONDERDEENENTWINTIG (L.42L) nieuwe oandelen. De uitgiftepremie ten belope van EEN
MIUOEN VUFHONDERDZEVENENVUFTTGDUTZEND VTERHONDERDENZESTIEN (L.557.416,-)
fronk, gecreëerd naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werd geboekt op de onbeschik-
ba re reke ni n g " uitgifte premies".

De olgemene vergodering heeft in haar vergadering von zevenentwintig mei
negentienhonderd negenennegentig, blijkens akte verleden voor Notoris Frank DE RAEDT, te
Waarschoot, beslist het kapitaol in eerste instantie te verminderen met driehonderdzesendertig
milioen viifhonderdtwaalfduizend zeshonderdzesennegentiq (336.572.G9G,-) frank, vervolgens
om te zetten in zes milioen viifhonderdtweeënnegentigduizend vijfhonderdzevenendertig
kommozesentdchtig (6.592.537,86,-) Euro en het ten slotte te verhogen met
vierhonderdtweeënzestig kommo veertien (462,74,-) Euro om het te brengen op zes miljoen
v ijfho n de rd d ri e ë n nege nti g d u ize n d ( 6. 593.000,-) E u ro.

De olgemene vergadering heeft in haar vergadering von vijfentwintig mei tweeduizend,
bliikens akte verleden voor Notaris Frank DE RAEDT, te Waarschoot, beslist het kapitaat te
verminderen met vier milioen drieënnegentigduizend (4.093.000,0q euro zonder vernietiging
von aandelen.

De algemene vergadering heeft in haar vergodering van één en dertig mei tweeduizend
en één, bliikens akte verleden voor Notaris Fronk DE RAEDT, te Woarschoot, vervangende zijn
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ombtgenoot meester Eric SPRIJW, notoris te Brussel, beslist het kapitaal te verhogen met
ochtenzeventig duizend honderd tweeëntwintig komma drie vier zeven twee euro (78.122,3472
€) om het kapitoal te verhogen en het te brengen von twee miljoen vijfhonderd duizend euro
(2.500.000 €) naor twee miljoen vijfhonderd achtenzeventig duizend honderd tweeëntwintig
kommo drie vier zeven twee euro (2.578.L22,3472 €). Deze kopitoalverhoging ging gepaard
met de uitgifte von zeven en twintigduizend zeshonderd en acht (27.608) aandelen.

Vaststelling op zeven mei tweeduizend en vier, blijkens okte verleden voor Benedikt van
der Vorst, te Brussel, van de kapitaalverhoging met duizend vierhonderd veertien euro en vijf
en tachtig eurocent (EUR L.414,85) om het kopitaat te verhogen von twee miljoen vijfhonderd
achtenzeventig duizend honderd twee en twintig euro drie vier zeven twee eurocent (EuR
2.578.L22,3472) op twee miljoen vijfhonderd negenzeventig duizend vijfhonderd zevendertig
euro één negen zeven twee eurocent (EUR 2.579.537,1972) tengevolge von de uitoefening van
viifhonderd (500) warronts (nu 'inschrijvingsrechten' genaomd). Voormelde kapitoalverhoging
gaat gepaard met het creëren von vijfhonderd (500) nieuwe aandelen van dezelfde aord en die
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande oandelen.

Vaststelling op tien november tweeduizend en vier, btijkens akte verleden voor Eric
Spruyt, te Brussel, van de kopitaalverhoging met tweeduizend honderd twee en twintig euro en
twee zeven vier acht cent (EUR 2.L22,2748) om het kopitaat te verhogen van twee miljoen
viifhonderd negen en zeventig duizend vijfhonderd zeven en dertig euro één negen zeven twee
cent (EUR 2.579.537,L972) op twee miljoen vijfhonderd eenentochtig duizend zeshonderd
negenenviiftig euro vier zeven twee nul cent (EUR 2.581..659,4720) tengevolge von de
uitoefening van zevenhonderd vijftig (750) wdrronts (nu 'inschrijvingsrechten' genoomd).
Voormelde kopitaalverhoging ging gepaard met het creëren van zevenhonderd vijftig (750)
nieuwe oandelen van dezelfde aord en met dezelfde rechten en voordelen ols de bestaonde
aandelen.

Vaststelling op tien januari tweeduizend en vijf, btijkens okte verleden voor Frank De
Roedt, Notaris te Waarschoot, vervongende zijn ambtgenoot Eric Spruyt, Notoris te Brussel,
van de kopitaalverhoging met één miljoen tweehonderd vijfenzeventig duizend zeshonderd drie
en negentig euro zes zeven twee zeven cent (EUR 1.275.693,6727) om het kapitaot te verhogen
van twee milioen viifhonderd eenentachtig duizend zeshonderd negenenvijftig euro vier zeven
twee nul cent (EUR 2.587.659,4720) op drie mitjoen ochthonderd zevenenvijftig duizend
driehonderd drie en viiftig euro één vier vier zeven cent (EIJR 3.857.g53,i447) tengevolge van
de uitoefening von duizend vijf en twintig (L.025) achtergestelde outomotisch converteerbare
obligaties. Voormelde kapitaalverhoging ging gepoard met het creëren van vierhonderd
viiftigduizend ochthonderd drie en twintig (450.823) nieuwe aandelen van dezelfde aard en
met dezelfde rechten en voordelen ols de bestaande aondelen met dien verstande dot de
voormelde nieuwe aondelen in de winst zullen delen vanaf één januari tweeduizend en vijf.

Vaststelling op tien mei tweeduizend en vijf, btijkens akte verleden voor Frank De
Raedt, Notaris te Waarschoot, vervongende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, Notaris te Brussel,
van de kapitaolverhoging met zestienduizend honderd negen en twintig euro twee ocht zeven
ocht cent (EUR L6.729,2878) om het kopitaal te verhogen von drie miljoen achthonderd
zevenenviiftigduizend driehonderd drie en vijftig euro één vier vier zeven cent (EI)R
3.857.353,1447) op drie miljoen achthonderd drie en zeventig duizend vierhonderd twee en
tachtig euro vier drie twee viif cent (EUR 3.873.482,4325) tengevolge van de uitoefening van
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viifduizend zevenhonderd (5.700) wqrrdnts (nu 'inschrijvingsrechten' genoamd). Voormelde
kapitaalverhoging ging gepaard met het creëren von vijfduizend zevenhonderd (5.700) nieuwe
aandelen von dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aondelen.

Vaststelling op acht november tweeduizend en vijf, btijkens akte verleden voor Frank
De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, Notdris te
Brussel, van de kopitaalverhoging met vierhonderd vierentwintig euro vier vijf vier negen
eurocent (EUR 424,4549) om het kapitool te verhogen von drie mitjoen ochthonderd drie en
zeventig duizend vierhonderd twee en tachtig euro vier drie twee vijf eurocent (EUR
3.873.482,4325) op drie miljoen achthonderd drie en zeventig duizend negenhonderd en zes
euro acht acht zeven vier eurocent (EUR 3.879.906,8874) tengevolge van de uitoefening van
honderd viiftig (150) warrqnts (nu 'inschrijvingsrechten' genoamd). Voormelde
kopitaalverhoging ging gepaard met het creëren van honderd vijftig (J.50) nieuwe aandelen
von dezelfde aord en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vaststelling op ochttien mei twee duizend en zes, btijkens akte voor Dirk Couturier,
notaris te Wilriik, vervangende zijn ambtgenoot Eric Spruyt, notoris te Brussel, van de
kapitaalverhoging met negenhonderd ochtenzestig duizend vierhonderd zesenzeventig
(968.476) euro om het kapitoat te verhogen van drie mitjoen acht honderd drieënzeventig
duizend negen honderd en zes kommo ocht acht zeven vier (3.873.906,gg74) euro op vier
milioen achthonderd tweeënveertig duizend driehonderd tweeëntdchtig euro negenentachtig
cent (4.842.382,89) tengevolge van de inbreng in notura von veertig (40) aandeten in Atny B.V.
Voormelde kapitoalverhoging ging gepaard met de uitgifte van driehonderd tweeënveertig
duizend tweehonderd vierenvijftig (342.254) nieuwe aandelen.

Voststelling op negen en twintig mei tweeduizend en zes, blijkens akte verleden voor
Frank De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervqngende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, Notaris te
Brussel, van de kapitaolverhoging met twee en twintig duizend negenhonderd twintig euro
zeven en viiftig eurocent (EUR 22.920,57) om het kapitaal te verhogen van vier miljoen
achthonderd twee en veertig duizend driehonderd twee en tachtig euro negen en tochtig
eurocent (EUR 4'842.382,89) op vier mitjoen ochthonderd vijf en zestig duizend driehonderd en
drie euro zes en veertig eurocent (EUR 4.865.303,46) tengevolge van de uitoefening van
achtduizend honderd (8.100) wdrronts (nu 'inschrijvingsrechten' genaamd). Voormelde
kapitaalverhoging ging gepaord met het creëren van qchtduizend honderd (8.j.00) nieuwe
aondelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande oandelen.

Vaststelling op vijftien november tweeduizend en zes, blijkens akte verleden voor
Fronk De Raedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, Notaris te
Brussel, van de kopitaalverhoging met tienduizend honderd acht en tachtig euro (EIJR
L0.L88,00) om het kapitaal te verhogen von vier mitjoen ochthonderd vijf en zestig duizend
driehonderd en drie euro zes en veertig eurocent (EUR 4.865.j8;4q op vier miljoen
achthonderd viif en zeventig duizend vierhonderd één en negentig euro zes en veertig eurocent
(EUR 4.875.49L,46) tengevolge van de uitoefening van drieduizend zeshonderd (3.600)
wqrrants (nu 'inschriivingsrechten' genaamd). Voormelde kapitoalverhoging ging gepaard met
het creëren van drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe aandelen von dezelfde oard en met
dezelfde rechten en voordelen ols de bestaande aandelen.

Vaststelling op één en dertig mei tweeduizend en zeven, blijkens akte verleden voor
Frank De Roedt, Notaris te Waarschoot, vervangende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, Notaris te
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Brussel, von de kapitoalverhoging met negentien duizend ochthonderd en tien euro (EUR
J.9.8L0,00) om het kapitool te verhogen van vier miljoen ochthonderd vijf en zeventig duizend
vierhonderd één en negentig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.875.497,46) op vier miljoen
achthonderd viif en negentig duizend driehonderd en één euro zes en veertig eurocent (EIJR
4.895.307,46) tengevolge van de uitoefening van zevenduizend (7.000) w'arronts (nu
'inschriivingsrechten' genaamd). Voormelde kopitaolverhoging ging gepaard met het creëren
von zevenduizend (7.000) nieuwe oandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aondelen.

Vaststelling op negentien november tweeduizend en zeven, blijkens akte verleden voor
Frank De Raedt, Notaris te Woarschoot, vervongende zijn ombtsgenoot Eric Spruyt, Notaris te
Brussel, van de kopitaalverhoging met vijfhonderd zes en zestig euro (EUR 566,00) om het
kapitaal te verhogen van vier miljoen ochthonderd vijf en negentig duizend driehonderd en één
euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.i07,46) op vier miljoen ochthonderd vijf en negentig
duizend achthonderd zeven en zestig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.867,46)
tengevolge van de uitoefening van tweehonderd (200) warrants (nu 'inschrijvingsrechten'
genaamd). Voormelde kapitoalverhoging ging gepoard met het creëren von tweehonderd (200)
nieuwe aandelen von dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaonde
oandelen.

Vaststelling op dertig mei tweeduizend en ocht, blijkens okte verleden voor Frank De
Roedt, Notaris te Waorschoot, vervongende zijn ombtsgenoot Eric Spruyt, Notoris te Brussel,
van de kapitaolverhoging met zesduizend negenhonderd drie en dertig euro en vijftig eurocent
(EUR 6.933,50) om het kapitaal te verhogen von vier mitjoen achthonderd vijf en negentig
duizend ochthonderd zeven en zestig euro zes en veertig eurocent (EUR 4.895.867,46) op víer
milioen negenhonderd en tweeduizend ochthonderd euro en zes en negentig eurocent (EIJR
4.902.800,96) tengevolge von de uitoefening van tweeduizend vierhonderd vijftig P. 50)
wqrrqnts (nu 'inschriivingsrechten' genaomd). Voormelde kopitaalverhoging ging gepoard met
het creëren von tweeduizend vierhonderd vijftig (2.450) nieuwe aondelen von dezelfde aard en
met dezelfde rechten en voordelen ols de bestoande oondelen.

Artikel zeven : WIJZIGING VAN HET I(APITAAL
De algemene vergodering, beraodslogend onder de voorwaarden vereist voor de

wijziging van de stotuten, kan het geplootste kapitaal verhogen of verminderen.
De oandelen woorop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst oongeboden worden

oon de aandeelhouders, ndar evenredigheid von het deel von het kopitaal door hun oondelen
vertegenwoordigd. De olgemene vergadering bepoolt de periode, die niet korter don vijftien
(15) dagen mag zijn, waorin het voorkeurrecht mag worden uitgeoefend.

De algemene vergadering die moet beslissen over de kapitaolverhoging kan met
inachtneming von de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een
statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de olgemene vergadering bepalen
dot bii de toekenning van nieuwe aandelen voorrong wordt gegeven oon de vroegere
aandeelhouders. ln dat geval moet de inschrijvingstermijn tien (10) dogen bedrogen.

Onverminderd wat voorafgaat heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om onder de
voorwaorden die hii vaststelt, overeenkomsten te sluiten om de inschrijving op olle of op een
deel van de uit te geven aandelen te woorborgen.
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Bij vermindering van het geplaatste kopitaol moeten de aondeelhouders die zich in
gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden, en dienen de overige wettelijke
regels geëerbiedigd te worden.

Artikel acht : OPVRAGING VAN STORTING

De road van bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.
lndien een oandeelhouder de storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de

door de raad van bestuur bepaalde termijn, verzendt de raad van bestuur een ingebrekestetling
per aangetekende post en wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken
aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege, vanaf de
datum waarop de storting opeisbaar is, oon de vennootschap een nolotigheidsinterest getijk
oon de wettelijke interest vermeerderd met twee procent verschuldigd.

Indien de aondeelhouder geen gevolg geeft aan een tweede ingebrekestelling die
minimum een moand na de eerste per aangetekende post wordt verzonden, verklaart de raod
van bestuur de aandeelhouder vervollen van zijn rechten en verkoopt de betrokken aandelen
op de meest aongeposte wijze, onverminderd het recht de niet voldane storting olsook
eventuele schadevergoeding van de aondeelhouder te vorderen.

ATtiKeI neqen : AARD VAN DE AANDELEN
De aondelen ziin op naom of gedemoterialiseerd. Van zodro de oondelen op ndam

volledig zijn volgestort, kon de oandeelhouder, op zijn kosten oon de raod van bestuur vrogen
deze oondelen om te zetten in gedematerioliseerde aandelen.

Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de rood van bestuur de
gedemoterialiseerde aandelen omzetten in aandelen op noom.

De omzetting von de gedematerialiseerde aandelen in oandelen op naom zal
plaotsvinden door inschrijving in het register van aandelen op nqam, gedateerd en getekend
door de aondeelhouder of ziin mandataris en door twee bestuurders van de vennootschap of
e e n bij zon d e re vol m achtd ro ge r.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op
rekening, op naam von de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij de
ve reffe n i n gsi n ste I I i n g.

Het op rekening geboekte aondeel wordt overgedragen door oveíschrijving von
rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde oondelen
wordt, per soort van aondeel, in het register von de oandelen op naom ingeschreven op noam
va n d e ve reffe n i n gsi nste I li ng.

Artíkel tien : ONDEELBAARHEID DER AANDELEN
Ten aonzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelboor. lndien een aandeel oon

verschillende personen toebehoort of indien de aon een oandeel verbonden rechten verdeeld
ziin over meerdere personen, mog de road van bestuur de uitoefening van de eraon verbonden
rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover haar als aandeelhouder is
aangewezen.

ATtíKeI elf : RECHruERKRUGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het
ook overgaat.

ATtiKeI twaalf : VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN
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De vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven in overeenstemming met de
wettelijke regels.

De raad von bestuur kan oandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de
eerste markt von een effectenbeurs of in de officiële notering vdn een effectenbeury gelegen in
een lidstaat van de Europese lJnie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de
algemene vergodering.

Artíkel d ertie n : (co NVERTEERBARE) O BLIGATI ES EN I NSCHRIJVINGSRECHTEN
De raod von bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obtigaties door

een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.
De algemene vergodering mag besluiten tot de uitgifte von converteerbore obligoties

of inschrijvingsrechten in overeenstemming met de wet.
Binnen de grenzen van het toegestaon kapitaol is de raad von bestuur bevoegd

inschriivingsrechten of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

ATtiKeI veeTtien : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTIIUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, road von bestuur

genoemd, dat is samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
oandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergodering van
oondeelhouders en von wie het mondoat te olle tijde kan worden geschorst of herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van
de opdracht van bestuurder in naom en voor rekening von de rechtspersoon. Voor de
benoeming en de beëindiging van de opdracht van de voste vertegenwoordiger gelden dezetfde
regels van openbaormoking olsof hij/zij deze opdrocht in eigen naqm en voor eigen rekening
zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, wdorvon de termijn von zijn/hoar mandoot is verstreken, btijft in functie

tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacoture voorziet.
Artíkel viÍftien : VOORTilDIGE VACATURE

ln geval van voortiidige vocoture in de raad van bestuur, hebben de overblijvende
bestuurders de bevoegdheid in de vocature te voorzien. De eerstvolgende olgemene
vergodering doet de definitieve benoeming.

ArtíKeI zestien : VOORZITTERSCHAP

De road von bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Artikel zeventien : VERGADERTNGEN

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders
telkens de belangen von de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden datum, uur en dogorde van de vergodering en worden
minimum acht volle dagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of op enige ondere
sch rifte I ij ke wij ze ve rzo n d e n.

lndien de voorzitter verhinderd is, wordt de raod van bestuur voorgezeten door een
bestuurder door zijn collego's daartoe aangeduid.

De oproepingen moeten niet worden verantwoord indien olle bestuurders aanwezig of
ve rte ge nw oo rd igd zij n.
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Arti Ke I a chtti e n : BE RAADSLAG I N G
De raad van bestuur kon slechts geldig beraadslagen mits tenminste twee bestuurders

op de vergodering aanwezig zijn. De raad von bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de
punten die niet op de dagorde vermeld waren dan met de instemming van de voltollige raad
van bestuur.

Iedere bestuurder kon per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftetijke wijze
volmachten geven aon een ander lid von de road von bestuur om hem/hadr op een
welbepaalde vergadering van de raad von bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag
meerdere von ziin/haor collega's vertegenwoordigen en mdg, benevens zijn/haar eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvongen.

De beslissingen von de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen genomen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenporig schriftetijk
akkoord von de bestuurders.

De bestuurders en de vennootschop dienen de wettetijke bepalingen en formoliteiten
inzake belangenconflicten na te leven.

Artikel neaentien : NOTIJLEN

De beroadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de
aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een specioal register
opgenomen. De volmochten worden oan de notulen gehecht. De afschriften of uittreksels die
bii een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ATtiKeI twinliq : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD
De road van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle

handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezentijking von het voorwerp van
de vennootschap.

Hii is bevoegd alle doden te stellen die niet uitdrukketijk door de wet oan de algemene
ve rg a de ri n g zij n voorbe hou den.

Binnen de wetteliike beperkingen kan de raad van bestuur oon een gevolmachtigde,
zelfs indien deze geen oondeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van zijn
bevoegdheden voor bijzondere en bepoalde aongelegenheden overdragen.

Artikel éénentwintÍq : ADVTSERENDE COMITES

97 Algemeen
De road van bestuur kan in ziin midden en onder zijn oonspraketijkheid één of meer

adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun somenstelling en hun opdrochten.
92 Auditcomité
De raad von bestuur is verplicht om in zijn midden een auditcomité op te richten. Het

auditcomité heeft ten minste de wettelijke bevoegdheden. Het auditcomité brengt bij de raad
van bestuur geregeld verslog uit over de uitoefening von zijn taken.

Het ouditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden van het
auditcomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en ten minste één tid van het
auditcomité moet onafhankelijk zijn in de zin von de wet. De leden van het auditcomité
beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de vennootschap. Ten minste
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één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van
boekhouding en audit.

De leden von het auditcomité worden benoemd door de road von bestuur. De voorzitter
van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het auditcomité.

De duur van hun opdrocht mog zes joar niet overschrijden. Zij zijn herbenoámbaor.
93 Renumerotiecomité
De raad von bestuur is verplicht om in zijn midden een remunerotiecomité op te

richten. Het remuneratiecomité heeft ten minste de wettelijke bevoegdheden. Het
remuneratiecomité brengt bii de raad van bestuur geregeld verslog uit over de uitoefening van
zijn token.

Het remunerotiecomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Alle leden von
het remunerotiecomité dienen niet-uitvoerende bestuurders te zijn en de meerderheid van de
leden van het remuneratiecomité moeten onafhanketijk zijn in de zin von de wet. Het
remunerotiecomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied vdn
remuneratiebeleid.

De leden van het remuneratiecomité worden benoemd door de raod van bestuur.
De duur von hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zij ztjn herbenoembaar.
ATtiKeI tweeëntwíntia : DAGELIJKS BESTTJUR EN ASTGEVING
De rood mag het dogeliiks bestuur van de vennootschop, het bestuur van één of meer

sectoren von hoar activiteiten (voor zover dit kodert binnen het daget'tjks bestuur) of de
uitvoering van de beslissingen von de raod delegeren oan hetzij één of meer bestuurders of
directeurs, al don niet aondeelhouders.

lndien de persoon belost met het dagetijks bestuur voorzitter is van de road van
bestuur, don draogt hii/zii de titel van executive chairmon, ats hij/zij bestuurder is de titel van
gedelegeerd bestuurder en indien hij/zij geen bestuurder is, de titel van olgemeen directeur.

De road' evenals de personen belost met het dagetijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aon één of meer personen van hun keus
toekennen,

Artikel drieëntwintia : EXECUTIEF COMTTE
De raod von bestuur kan specifieke bestuursbevoegdheden delegeren oon een

executief comité dat geen directieraad uitmaakt in de zin van de artikelen 7:j-04 en 7:J.07 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit via bijzondere volmacht.

ArtÍkel víerentwintio : CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid

vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, von de verrichtingen weer te geven in de
iaarrekening' wordt opgedrogen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door
de olgemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register
von de bedriifsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Het voorstel voor
benoeming tot commissaris, dat erop gericht is om door het bestuursorgodn oon de algemene
vergodering te worden voorgelegd, wordt geformuleerd op oonbeveling van het ouditc;miÉ.

De olgemene vergodering bepoott het oantal commissarissen en stelt hun honorario
vost.

De commissorissen worden benoemd voor een termijn van drie joar, hernieuwboor
ove re e n ko m sti g d e wette I ij ke be pe rki n ge n.
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Op straffe von schodevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige
redenen door de olgemene vergadering worden opgezegd, mits eerbiediging van de wettelijk
voorziene procedure.

Bij ontstentenis van commissorissen of wdnneer olle commissarissen zich in de
onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddeltijk de
algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Artikel viifentwintiq : TAAK VAN DE COMMTSSARISSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van
toezicht en controle over alle verrichtingen von de vennootschop. Zij mogen ter plaatse inzage
nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen von alle geschriften
van de vennootschap.

Er wordt hun ieder semester door de raod von bestuur een staat overhondigd woorop
de octieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

Artikel zesentwíntiq : VERGOED|INGEN

De opdracht van de bestuurders die in de vennootschap effectief bij opdrocht of
controct, werkeliike en vqste functies uitoefenen, wordt bezoldigd. Deze vaste en/of variabele
bezoldiging wordt jaarlijks door de algemene vergodering bepaatd.

Artíkel zevenentwíntío : VERTEGENWOORDTGTNG

De vennootschap mag in al haar hondelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden
door twee gezamenliik optredende bestuurders die geen bewijs van voorofgoande beslissing
van de raad van bestuur moeten leveren.

Binnen het kader von het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens getdig
vertegenwoordigd door de gevolmachtigde tot dit dogelijks bestuur. Ze is bovendien, binnen
het koder van hun mandaot - zools toegekend door de road van bestuur overeenkomstig
artikel twintig en drieëntwintig van deze statuten - geldig verbonden door bijzondere
gevolmochtigden.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Arti ke I a chtenttafi nti a : SAM EN STE LLI NG EN B EVO EG D H ED EN
De regelmatig somengestelde olgemene vergadering vertegenwoordigt de

olgemeenheid von de aandeelhouders. De beslissingen von de olgemene vergadering zijn
bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de ofwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel VERGADERING

De iaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei, om
elf uur. lndien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de voorofgaande
werkdag gehouden.

Tenzii anders vermeld in de oproeping vinden de olgemene vergaderingen plaats op de
zetel von de vennootschap.

Artikel dertíq : BITEENROEPING

De raad van bestuur of de commissorissen roepen de algemene vergadering bijeen. Zij
moeten die binnen drie weken bijeenroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende
van het geplaatste kapitaol vertegenwoordigen er om vroqen, met ten minste de door de
betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. ln dit gevol moeten deze
aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda oonduiden.
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De oproepingen bevatten minstens de vermeldingen voorgeschreven door de wet. De
oproepingen geschieden in de vorm en binnen de termijnen gesteld door de wet.

De dagorde von de iaarvergadering vermeldt onder meer: de bespreking van het
iaorverslog en het verslag van de commissorissen; de bespreking en de goedkeuring van de
ioarrekening; de kwijting aan de bestuurders en commissorissen, en in voorkomànd geval, de
verkiezing van bestuurders en commissarissen.

Zolang de vennootschap de hoedonigheid heeft von een genoteerde vennootschap,
hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kopitaal bezitten, het
recht om voorstellen te doen over agendapunten oÍ voorstellen tot besluit overeenkomstig de
toeposseliike wettelijke bepolingen. De voorwaorden waaraan moet worden voldoan en de
procedure die moet worden gevolgd, worden wettetijk bepootd.

AníKeI éénendeTtia : TaELATING ToT DE ALGEMENE VERGADERING
Het recht om deel te nemen oan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit

te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registrotie van de
aandelen op noam van de oandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende olgemene
vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in
het register von de oandelen op noam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de
rekeningen von een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, ongeocht het oantol
oondelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De
aandeelhouder dient uiterliik op de zesde dag vóór de olgemene vergadering zijn wens om deel
te nemen oan de algemene vergadering te melden oon de vennootschap of aan een door de
raad von bestuur aongestelde persoon, overeenkomstig de door de road von bestuur
vastgestelde procedure. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de road von
bestuur aongestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aondelen aanhoudt,
overeenkomstig de door de road van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de
erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, woaruit btijkt met hoeveel
gedematerialiseerde aandelen, die op noom von de aondeelhouder op zijn rekening zijn
ingeschreven op de registratiedatum, de aondeelhouder heeft oongegeven te willen deelnemen
oon de algemene vergadering. ln een door de rood von bestuur dangewezen register wordt
voor elke oandeelhouder die ziin wens om deel te nemen aan de algemene vergodering
kenbaor heeft gemoakt, zijn noqm en adres of de zetel opgenomen, het aantal oandelen dot hij
bezot op de registratiedotum en waarmee hij heeft dongegeven te willen deelnemen oan de
olgemene vergodering, alsook de beschrijving von de stukken die aontonen dat hij op die
registratiedatum in het bezit wos van de oondelen.

Arti kel tw eeë n d e rtia : V ERTEG ENWO O RD t G I N G
ledere aondeelhouder mag zich op de olgemene vergadering laten vertegenwoordigen

door een derde, drager vdn een bijzondere volmacht overeenkomstig de toeposselijke
wetteliike bepalingen. De road van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald
door de wet, de procedure vast voor het stemmen bij volmocht en bepaolt een formulier dot
voor het geven von de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschop moet de volmacht
uiterliik op de zesde dag vóór de dotum von de olgemene vergadering ontvongen
overeenkomstig de door de road van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend
rekening gehouden met de volmachten von aandeelhouders die oan de toelatingsformaliteiten
zoals uiteengezet in artikel 3i. von deze stdtuten hebben voldaan.
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Artikel drieëndertiq : BUREAU
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter von de raad van

bestuur, of indien deze verhinderd is, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aondeelhouder of bestuurder dient te

zijn.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel víerendertía : VERDAGING

De rood van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone
algemene vergodering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te
stellen. Deze verdaging vernietigt elke genomen beslissing.

ATI|KEI ViífENdETtiA : AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van aondelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,

converteerbore obligaties, inschrijvingsrechten of certificoten die met medewerkíng van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met
roadgevende stem, mits noleving van de voormelde toelatingsvoorwaorden die worden
voorzien voor aandeelhouders die alsdon mutatis mutandis dienen te worden toegepost.

Wanneer dit in de oproeping wordt voorzien, kan elke aandeelhouder op afstand
deelnemen aon de olgemene vergadering via een door de vennootschop ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevollen woarin dit door de wet niet is
toegelaten.

Aondeelhouders die op deze monier deelnemen aon de algemene vergadering worden
voor de vervulling van de voorwaorden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aonwezig
te zijn op de ploats waor de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel woorvan hiervoor sprake moet de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit von de aandeelhouder te controleren. De
aandeelhouder die er gebruik von wenst te maken, moet minimaol rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergodering en zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten wdorover de vergadering zich
moet uitspreken.

Wanneer dit in de oproeping is voorzien, kan iedere oondeelhouder eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel von een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor etke beslissing die overeenkomstig de
agendo door de algemene vergodering moet genomen worden de metding "je,', ,,neen,' of
"onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschop en moet ten laotste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel zesendertia : BERAADSLAGI NG
Een aonwezigheidslijst waarop de naam von de oandeelhouders en het aantol

aandelen wdarmee ze aan de vergadering deelnemen voorkomen wordt door ieder van hen of
door hun gevolmochtigde ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De olgemene vergadering kan niet beraodslagen over punten die niet op de dogorde
vermeld staan.
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De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de houders van oandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op ndom, of von certificaten op noam die met
medewerking von de vennootschop zijn uitgegeven, tijdens de vergodering of schriftetijk
voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendopunten voor zover de
mededeling van de gegevens of de feiten niet von die aord is dat zij nodetig zoí zijn voor de
zakeliike belangen von de vennootschap of voor de vertrouwetijkheid woortoe de vennootschop
of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissorissen geven ontwoord op de vragen die hun door de houders von
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op nodm, of van certificoten op
naam die met medewerking van de vennootschop zijn uitgegeven, tijdens de vergodering of
schrifteliik voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslog, voor zover de mededeling
van de gegevens of feiten niet van die aord zijn dot zij nadetig zou zijn voor de zakelijke
belangen von de vennootschap of in strijd is met hun beroepsgeheim of voor de
vertrouweliikheid waartoe de vennootschap of hoor bestuurders zich hebben verbonden.

Wanneer verschillende vrdgen over hetzelfde onderwerp hondelen, mogen de
bestuurders en de commissorissen daarop één antwoord geven.

Behoudens in de gevollen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeocht het aontal op de vergadering
ve rtege nwoo rd i g d e aa n d e le n.

Wonneer bii een benoeming tot bestuurder of commissoris geen enkele kondidaot de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoolt, goat men over tot een
herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaatd. tndien bij
de herstemming het oontalstemmen getijk is, wordt de oudste van de kandidaten verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naomafroeping, tenzij de algemene
vergadering er met eenvoudige meerderheid van stemmen anders over beslist.

De aondeelhouders kunnen eenporig en schriftetijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid von de olgemene vergadering behoren, met uitzondering van die wetke bij
authentieke akte moeten worden verleden.

Arti Ke I zeven e n d erti o : ALARM B ELP Ro CE D IJ RE
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaatd is tot minder dan de

helft von het geplootste kapitoal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding en
eventueel andere mootregelen voorleggen aan de olgemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig de wet.

Wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een
vierde von het geplaatste kapítaol, kon tot de ontbinding worden bestist door een vierde
gedeelte von de ter vergadering uitgebrochte stemmen, woarbij onthoudingen in de teller noch
in de noemer worden meegerekend.

Artikel achtendertiq : NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het

bureau en door de oandeelhouders die er om vragen en bevatten minstens de gegevens
voorzien in de wet. Zij worden openbaor gemaokt via de website van de vennootschap binnen
de 15 dagen na de algemene vergodering.
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Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of
anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de road van bestuur of door twee bestuurders
ondertekend.

TITEL VIIF - JAARREKENI NG - WINSTVERDELING
Artikel neaenendertia : TAARREKENI NG
Het boekjaor begint op één jonuari en eindigt op eenendertig december.
Op het einde von elk boekjaor moken de bestuurders een inventaris op alsmede de

iaarrekening' De bestuurders stellen tevens een verslog op waarin zij rekenschop geven von
hun beleid. Dat verslag bevat een commentdor op de joarrekening waorbij een getrouw
overzicht wordt gegeven van de gqng von zaken en van de positie van de vennootschap,
evenals de verdere informatie voorgeschreven door de wet.

ATtiKeI veeftiq : GOEDKEURING VAN DE IAARREKENING
De iaorvergodering hoort het jaarverslag van de bestuurders en het verslag der

commissarÍssen en beslist over de goedkeuring von de jaorrekening.
Na goedkeuring von de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij

ofzonderliike stemming, over de kwijting aan de bestuurders en commissarissen. Deze kwyt6g
is slechts geldig indien de jaorrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die
de werkeliike toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft schendingen van deze
statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wonneer deze specioa!
in de oproeping werden aangeduid.

Eveneens beslist de olgemene vergadering, bij afzondertijke stemming, over het
remuneratieverslag.

Artikel éénenveertia : UITKERTNG

laorliiks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag von vijf ten
honderd voorafgenomen tot vorming vdn een wettetijke reserve; deze voorafneming is niet
meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het geplaatste kapitaat bereikt.

De algemene vergodering beslist, op voorstel von de rood van bestuur, over de
bestemming van het soldo von de netto-winst.

Het bedrag van de tontièmes mag in totaol vijf procent van de netto-winst niet
overschrijden.

Artikel tweeënveertia : BETALTNG VAN DTVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaots door de raad

v a n bestu u r vastgeste I d.

De raod van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren
onder de vorm van interimdividenden voor zover de wettetijke regels worden geëerbiedigd.

TITEL ZES - O NTB I N DI NG - VEREFF ENI NG
Artikel dríeënveertia : ONTBTNDTNG

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit von de olgemene
vergadering, die beraadslaogt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij
wet bepoalde gevallen.

Bii ontbinding met vereffening worden desgevallend éen of meer vereffenaars
benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artiket 2:87
vqn het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere mochtiging von de
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olgemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-
heden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artíkel vierenveertia : VERDELTNG

Na aonzuivering van alle schulden, losten en kosten von de vereffeniÁg, wordt het
netto-octief vooreerst aangewend om, in getd of in naturo, het volgestorte en nog niet
terugbetodlde bedrag von aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder ol de aondelen.
lndien het netto-actief niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de

vereffenoars bii voorrang de aondelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdot ze op
geltike voet staon met de oandelen die in mindere mote werden volgestort of doen ze ten laste
von deze laotste een oanvullende oproeping van kapitoal.

TITELZEVEN - ALGEMENE BEPALINGEN
Arti ke l vi ife nvee rtí a : WO O N STK E U ZE
voor de uitvoering von de stotuten, doet ieder in het buitenland gedomicilieerde

bestuurder, directeur of vereffenaor voor de duur von zijn opdracht woonstkiuze op de zetel
van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvoardingen en
betekeningen geldig kunnen worden gedaan met uitzondering von de oproepingen die zullen
gebeuren overee nkomstig deze statuten.

TITEL ACHT - TITDELIIKE BEPALINGEN
Artikel zesenveertÍo : TOEGESTAAN tr,AptTAAL
De road van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van 3 iaor te

rekenen van de bekendmaking in de bijtagen bij het Betgisch Staatsblad von een uittre:kselvon
de akte von de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020 (dotum van de
buitengewone algemene vergadering die effectief bestist heeft), het geplaotste kapitaal in één
of meer malen te verhogen met een bedrog getijk aon het kopitoat von de vennootschap op de
datum van hernieuwing van deze mochtiging, hetzij vier miljoen negenhonderd en twee
duizend achthonderd euro zesennegentig cent (4.902.g00,96 EUR).

Deze bevoegdheid von de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door
inbreng in noturd, door omzetting von (beschikbare) reserves á7 

- 
andere

vennootschopsmiddelen zools uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaorden, overgedragen
winsten en - voor zover toegelaten onder heersende wetgeving - statutoir onbeschikbore en
wetteliike reserves of andere vennootschapsmiddelen, door uitgifte van aandelen zonder
stemrecht en aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.

De raad van bestuur is uitdrukkeliik gemochtigd om, in het kader van het toegestoan
kapitaal, in het belang van de vennootschop en mits eerbiediging van de wettetijke bepatingen
terzoke, het voorkeurrecht dat de wet oon de oandeelhouders toekent, op te heffen of te
beperken. De rood van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te ieffen ten
gunste van één of meer bepoalde personen, zetfs indien deze geen personeelsleden zijn van de
vennootschap of von hoar dochtervennootschoppen. Aan de raod van bestuur wordt deze
bevoegdheid uitdrukkeliik ook toegekend voor de uitgifte von converteerbare obtigaties of
inschriivingsrechten, obligoties met inschrijvingsrechten, aondelen zonder stemrecht en
aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht.

Dit plofond van vier miljoen negenhonderd en twee duizend achthonderd euro
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zesennegentig cent (4.902.800,96) is van toepassing voor wot betreft de uitgifte van in
aandelen converteerbore obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten
die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitoalverhogingen
die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of uit de uitoefening van die
i n s c h r ijv i n g s re chte n.

De raod van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitoolverhoging binnen
het kader von het toegestaan kopitaal een uitgiftepremie te eisen. lndien de rood van bestuur
daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" te
worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit von de
algemene vergadering genomen op de wijze als vereist voor een kapitaalvermindering.

De raad van bestuur bepoolt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen
die hii beveelt in toepassing van de voorgoande alinea's, erin begrepen de eventuele betoling
von de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij
beslist ingevolge de vorige alinea's.

De road von bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestaan kapitaal oon te
wenden wonneer het bedrag von het kapitoal hem ontoereikend voorkomt, of in de
omstondigheden omschreven in de wet betreffende de alarmbelprocedure, teneinde in geval
vdn ontoereikendheid van haar netto-actief, verliezen te kunnen aanzuiveren.

De raad von bestuur is uitdrukkelijk gemochtigd om het geploatste kapitool van de
vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, vonaf de datum van de mededeling door
de Autoriteit voor Finonciële Diensten en Markten (FSMA) aan de vennootschop dat haar
kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van die vennootschap, door
inbreng in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht von de bestddnde
oandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met de bepalingen ter zake.
Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van 3 Íaar vanof de dotum van de
buitengewone algemene vergadering van 28 mei202O (datum van de buitengewone algemene
vergodering die effectief beslist heeft) en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de
wette lij ke voo rwo a rde n.

Artikel zevenenveeftio : VERKRITGEN VAN E//GEN AANDELEN
De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de wettelijke

bepalingen, haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die doorop betrekking
hebben, te verwerven, in pand te nemen, of te vervreemden, indien de verkrijging, inpandnome
of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de
vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van 3 iaor vanaf de bekendmaking van
een uittreksel von de akte van de buitengewone olgemene vergodering van 28 mei 2020
(datum von de buitengewone algemene vergadering die effectief beslist heeft) in de bijtagen bij
het Belgisch Stoatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de inkoop, ruil, inpandnome en
vervreemding von oandelen en winstbewiizen van de vennootschap of certificaten die daorop
betrekking hebben, von de vennootschop door een rechtstreeks door hoar gecontroleerde
dochtervennootschap in de zin von artikel 7:22L van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap
verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notoriëte akte te laten vaststellen en de
statuten qqn te possen en te coórdineren om ze in overeenstemming te brengen met de oldus
genomen beslissingen.
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OVERGANGSBEPALINGEN:

Bevoeodheid de raad von bestuur om voor een termiin van 4 ioor aondelen en
winstbewiizen van de vennootschop. of certificoten die doorop betrekkina hebben. door
aankoop of ruil te verkriiaen. of in pond te nemen.

De buitengewone olgemene vergadering machtigt de rood von bestuuí uitdrukkelijk
overeenkomstig de wetteliike bepalingen terzoke, aandelen en winstbewijzen, of certificaten
van de vennootschap die doorop betrekking hebben, door oonkoop, ruil of inpandname te
verkrijgen oan een prijs gelijk oan minimaal de prijs woordan deze aandelen of winstbewijzen
van de vennootschop of certificaten die daarop betrekking hebben, zijn toegeloten tot de
verhandeling op een MTF als bedoeld in artikel 3, L0", van de wet van 2L november 20j.7 over
de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van
richtliin 2074/65/EU, voor zover deze werkt met minstens één dagetijkse verhandeling en met
een centraal orderboek, op het ogenblik van die aankoop, ruil of inpandname min tien procent
(10%) en maximoal de prijs woordon deze oandelen en winstbewijzen van de vennootschap, of
certificaten die daarop betrekking hebben, genoteerd worden of zijn toegeloten tot de
verhondeling op een MTF (zoals hiervoor gedefinieerd) op het ogenbtik van die oonkoop, ruit of
inpandnome, plus tien procent (1.0%). Deze machtiging geldt voor een periode van 4 ioar vonaf
de dotum van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging getdt
tevens voor de inkoop, ruil of inpondname van oondelen en winstbewijzen van de
vennootschop of certificaten die daarop betrekking hebben, van de vennootschap door een
rechtstreeks door haor gecontroleerde dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221- van het
Wetboek von vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemochtigd de
aldus door de vennootschop verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notoriëte
akte te loten voststellen en de statuten aan te passen en te coórdineren om ze in
overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

Bevoeqdheid aon de road van bestuur om aandelen van de vennootschap die ziin
toeaelaten tot de verhandelina op een MTF (zoals hiervoor aedefinieerd) te vervreemden
zonder voorafqaonde toestemmina von de alqemene veraoderina.

De buitengewone olgemene vergadering machtigt de rdad von bestuur uitdrukketijk om
aandelen van de vennootschap die zijn toegeloten tot de verhandeling op een MTF (zoats
hiervoor gedefinieerd) te vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de algemene
vergadering, mits noleving von de toepasselijke wettelijke bepalingen.,'

Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen z'rjn uitgebra chti L.z4g.7z4;
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

(afgerond) 72,l3Yo;

Aantal ldig u chte stemmen waarvan:

ZESDE BESLUIT: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen.

VOOR t.249.524
TEGEN 0
ONTHOUDING 200
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De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen om uitvoering
te geven aan de genomen beslissingen.

Stemmins:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebra cht:1.249.724;
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

(afgerond) 72,t3To;
Aantal u brachte stemmen waarvan :

ZEVENDE BESLUIT: Volmacht voor de coórdinatie van de statuten.
De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan ondergetekende

notaris, of elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om, naar aanleiding
van de genomen besluiten, de gecoórdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op
te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

weergegevenl
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebra cht: L.249.724;
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

(afgerond) 72,L3%;

Aantal td brachte stemmen waarvan :

ACHTSTE BESLUIT: Volmacht voor de formaliteiten.
De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de heer Dirk DE BACKER

en/of mevrouw Hilde COOPMAN, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de
Vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het
Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering
voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het
Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te
stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

StemminR:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebra cht L.249.724;
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

(afgerond) 72,L3%;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR t.249.724
TEGEN 0
ONTHOUDING 0

VOOR t.249.724
TEGEN 0
ONTHOUDING 0
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NOTARI ELE SLOTBEPALI NGEN
IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de leden van het bureau op
zicht van hun identiteitskaart of z'rjn welkgekend door de instrumenterende notaris.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).
VOORLEZING

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in
artikel L2, alinea L en 2 van de organieke Wet Notariaat, de vermeldingen die niet waren
opgenomen in de oproepingen, en de wijzigingen die werden aangebracht aan de
vermeldingen opgenomen in de oproepingen.

Het overige werd door de notaris toegelicht.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven om twaalf uur vijftien minuten (L2uJ_s).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na gedeeltelijke voorlezing (zoals hierboven uiteengezet), wordt het proces-verbaal

ondertekend door de leden van het bureau, zijnde de Voorzitter, de secretaris en de
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, evenals door de aandeelhouders die erom
verzochten, vertegenwoordigd zoals voormeld, en door de instrumenterende notaris, Meester
Frank DE MEDT.

L.249.724
0

UD 0


