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INFORMATIEVE NOTA 

 
 

Brussel, 21 april 2011 
 
Ter attentie van de aandeelhouders en de houders van American Depositary Shares van Delhaize Groep NV (de 
“Vennootschap”): 
 
Deze nota informeert u over de agendapunten van de gewone en buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders die zal plaatsvinden op donderdag 26 mei 2011 om 15 uur, op de Corporate Support Office van 
de Vennootschap, square Marie Curie 40 te 1070 Brussel, België. 
 
Op de gewone en buitengewone algemene vergadering, zullen de aandeelhouders van de Vennootschap 
beraadslagen en stemmen over de agendapunten zoals verder uiteengezet in deze informatieve nota. De 
voorstellen in agendapunten 14 tot 27 stonden op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
aandeelhouders die zal plaatsvinden op 27 april 2011, waarop de toepasselijke quorumvereiste niet zal worden 
bereikt om deze voorstellen te overwegen en er over te stemmen. 
 
Agendapunten 16 tot 19, 21, 22 en 24 van de agenda stellen voor om wijzigingen goed te keuren die de statuten 
van de Vennootschap in overeenstemming brengen met de Belgische wet betreffende de uitoefening van bepaalde 
rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen (de “Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten”). 
Deze wet zal in werking treden op 1 januari 2012. Vanaf deze datum zullen bepalingen van de statuten van de 
Vennootschap die niet overeenstemmen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten van rechtswege 
ophouden uitwerking te hebben. 
 
De Belgische wetgeving vereist geen aanwezigheidsquorum voor de gewone en buitengewone algemene 
vergadering die zal plaatsvinden op 26 mei 2011. Bijgevolg, kunnen er tijdens deze gewone en buitengewone 
algemene vergadering beslissingen genomen worden ongeacht het aantal aandelen van Delhaize Groep die 
vertegenwoordigd zijn op deze vergadering. Agendapunten 1 tot 3 vereisen geen stemming. Agendapunten 4 tot 
13 en agendapunt 27 kunnen geldig aangenomen worden mits goedkeuring door de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Agendapunt 14 kan geldig aangenomen worden mits goedkeuring door 80% van de 
uitgebrachte stemmen. Agendapunten 15 tot 26 kunnen geldig aangenomen worden mits goedkeuring door 75% 
van de uitgebrachte stemmen. 
 
Aandeelhouders kunnen het stemrecht verbonden aan hun aandelen geldig uitoefenen op de vergadering van 26 
mei 2011, door de procedures te volgen die worden uiteengezet in de oproepingsbrief van deze vergadering, die 
zal verschijnen in de pers en die beschikbaar is op de website van onze Vennootschap op 
www.delhaizegroep.com. Indien u vragen mocht hebben betreffende de voorstellen, gelieve dan contact op te 
nemen met het Departement Investor Relations van Delhaize Groep op  +32 2 412 21 51. 
 
Houders van Delhaize Groep American Depositary Shares kunnen het stemrecht met betrekking tot hun aandelen 
op de vergadering van 26 mei 2011 uitoefenen door de procedures te volgen uiteengezet in een aparte 
oproepingsbrief van de depositaris van Delhaize Groep, Citibank. Indien u vragen mocht hebben betreffende 
voorstellen, gelieve dan contact op te nemen met de Amerikaanse Investor Relations vertegenwoordigster van 
Delhaize Groep, Amy Shue op +1 (704) 633-8250 ext. 2529. Indien u vragen mocht hebben met betrekking tot de 
stemprocedure, gelieve dan contact op te nemen met Citibank op het telefoonnummer +1 877 853 2191. 
 
We nodigen u uit om de oproepingsbrief, het jaarverslag en de jaarrekening van de Vennootschap, en een 
vergelijking van de huidige versie van de statuten met de gewijzigde versie zoals voorgesteld aan de vergadering 
aandachtig te lezen. Deze documenten kunnen verkregen worden via de website van onze Vennootschap op 
www.delhaizegroep.com. Deze documenten kunnen ook aangevraagd worden door de aandeelhouders bij het 
Departement Investor Relations van Delhaize Groep op het telefoonnummer +32 2 412 21 51 en door de houders 
van Delhaize Groep American Depositary shares bij Citibank op het telefoonnummer +1 877 853 2191. 

Pierre-Olivier Beckers  
President and Chief Executive Officer   
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Eerste besluit: 
Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 
 
In overeenstemming met de Belgische wet bereidt de Raad van Bestuur van de Vennootschap (de “Raad”) 
jaarlijks een beheersverslag voor over de Vennootschap. Niet later dan één maand vóór de datum van de 
gewone algemene vergadering, bezorgt de Raad het beheersverslag over de geconsolideerde jaarrekening 
en het beheersverslag over de statutaire jaarrekening aan de commissaris van de Vennootschap, Deloitte, 
Bedrijfsrevisoren, een bv ovv CVBA. 
 
Zoals aangegeven in het jaarverslag, bevatten de hoofdstukken Operationeel verslag, Financieel verslag, 
Toelichting bij de jaarrekening en Corporate Governance de informatie waarvan het Belgisch Wetboek van 
Vennootschappen vereist dat ze in het beheersverslag van de Raad met betrekking tot de geconsolideerde 
jaarrekening moeten worden opgenomen en die samen dit beheersverslag vormen.  
 
De beheersverslagen van de Raad zullen aan de aandeelhouders worden voorgesteld op de gewone en 
buitengewone algemene vergadering.  
 
Er moet niet worden gestemd over de beheersverslagen. 
 
 

Tweede besluit: 
Voorstelling van het verslag van de commissaris met betrekking tot 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 
 
De commissaris moet de rekeningen nakijken en ten behoeve van de aandeelhouders een verslag opstellen 
over de jaarrekeningen van de Vennootschap. De commissaris (i) heeft een onvoorwaardelijke verklaring 
uitgedrukt met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor 
het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, (ii) verklaarde dat de beheersverslagen van de Raad de 
informatie inhouden die vereist wordt door de wet en (iii) certificeerde dat de statutaire en de 
geconsolideerde jaarrekeningen een getrouw en correct beeld geven van de toestand van de Vennootschap. 
Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening werd opgenomen op pagina 147 van 
het jaarverslag. Het jaarverslag en het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening werden 
samen met de oproepingsbrief verstuurd naar de aandeelhouders op naam en zijn tevens beschikbaar op de 
website van de Vennootschap (www.delhaizegroep.com) of op aanvraag bij het Departement Investor 
Relations van Delhaize Groep. 
 
De verslagen van de commissaris zullen aan de aandeelhouders worden voorgesteld op de gewone en 
buitengewone algemene vergadering.  
 
Er moet niet worden gestemd over de verslagen van de commissaris. 
 
 
 

Derde besluit: 
Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 

31 december 2010 
 

De geconsolideerde jaarrekening en de resultaten van de Vennootschap per 31 december 2010 zullen 
worden voorgesteld en besproken op de gewone en buitengewone algemene vergadering.  

Er moet niet worden gestemd over de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010. 
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Vierde besluit: 
Voorstel om de statutaire jaarrekening per 31 december 2010 goed te keuren, 

met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en 
de uitkering van een brutodividend van EUR 1,72 per aandeel 

 
De volgende bestemming van het resultaat van de Vennootschap, zoals goedgekeurd door de Raad op 9 
maart 2011, zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de aandeelhouders op de gewone algemene 
vergadering :  

Bestemming van het resultaat                                 (in EUR) 

Winst met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 
december 2010 

 66 414 434 

Overgedragen winst van vorige jaren  854 678 162 

Te bestemmen winst  921 092 596 

 

Zoals aangegeven in de onderstaande tabel zal de Raad op de gewone en buitengewone algemene 
vergadering voorstellen om een brutodividend van EUR 1,72 per aandeel uit te betalen. Het totale bedrag 
van het bruto dividend met betrekking tot alle gewone aandelen die werden uitgegeven op het ogenblik van 
de aanvaarding van de statutaire jaarrekening door de Raad, namelijk op 9 maart 2011, bedraagt bijgevolg 
EUR 175 miljoen. 

Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven onder het Delhaize Group 2002 Stock Incentive 
Plan, kan de Vennootschap nieuwe gewone aandelen uitgeven, coupon nr. 49 aangehecht, tussen de datum 
van aanneming van de jaarrekening door de Raad, namelijk op 9 maart 2011, en de datum waarop de 
jaarrekening ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gewone en buitengewone algemene vergadering, 
namelijk op 26 mei 2011. 

Bijgevolg is de winstverdeling op 21 april 2011 als volgt :  

Winstverdeling                                 (in EUR) 

Over te dragen winst  746 383 279 

Overdracht naar wettelijke reserve  34 234 

Bruto dividend van EUR 1,72 per gewoon aandeel   174 675 083 

 

De Raad zal het totale aantal aandelen dat gerechtigd is om het dividend van 2010 te ontvangen meedelen 
aan de gewone en buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2011 en zal het uiteindelijke 
totaalbedrag van het dividend ter goedkeuring voorleggen aan deze vergadering. De statutaire jaarrekening 
van 2010 zal dienovereenkomstig worden aangepast. Het maximum aantal aandelen dat zou kunnen 
worden uitgegeven tussen 9 maart 2011 en 26 mei 2011, ervan uitgaand dat alle toegekende warrants 
zouden worden uitgeoefend, is 2 781 969. Dit zou resulteren in een verhoging van het totaal uit te keren 
dividend van EUR 5 miljoen tot EUR 180 miljoen. 

De Raad stelt unaniem voor dat elke aandeelhouder VOOR dit voorstel stemt. 
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Vijfde besluit: 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2010 

 
Overeenkomstig de Belgische wet moeten de aandeelhouders, nadat zij de statutaire jaarrekening hebben 
goedgekeurd, stemmen over het verlenen van kwijting aan bestuurders. 

Dergelijke kwijting is enkel geldig voor zover de jaarrekening voorgelegd door de Raad geen weglating of 
valse gegevens bevat die de werkelijke situatie van de Vennootschap verbergen. Daarenboven is kwijting 
met betrekking tot handelingen die strijdig of onverenigbaar zijn met de statuten of met het Belgisch Wetboek 
van Vennootschappen enkel geldig indien dergelijke handelingen werden vermeld in de oproepingsbrief voor 
de gewone en buitengewone algemene vergadering, wat niet het geval is. 

De Raad stelt unaniem voor dat elke aandeelhouder VOOR dit voorstel stemt. 
 

 
Zesde besluit: 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2010 

 
Overeenkomstig de Belgische wet moeten de aandeelhouders, nadat zij de statutaire jaarrekening hebben 
goedgekeurd, stemmen over het verlenen van kwijting aan de commissaris. 
 
Dergelijke kwijting is enkel geldig voor zover de jaarrekening geen weglating of valse gegevens bevat die de 
werkelijke situatie van de Vennootschap verbergen. Daarenboven is kwijting met betrekking tot handelingen 
die strijdig of onverenigbaar zijn met de statuten of met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen enkel 
geldig indien dergelijke handelingen werden vermeld in de oproepingsbrief voor de gewone en 
buitengewone algemene vergadering, wat niet het geval is. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat elke aandeelhouder VOOR dit voorstel stemt. 
 
 

Zevende besluit: 
Voorstel om het mandaat van bestuurders te hernieuwen en bestuurders te benoemen 

 
Volgens de Belgische wetgeving worden bestuurders doorgaans bij meerderheid van stemmen benoemd op 
de gewone algemene vergadering voor een termijn van maximum zes jaar. Voor de periode 1999-2009 gold 
voor de Vennootschap een maximale bestuurstermijn van drie jaar. Overeenkomstig een Belgische wet 
uitgevaardigd in 2009 is een bestuurder niet onafhankelijk als deze wordt benoemd voor meer dan drie 
opeenvolgende termijnen of meer dan twaalf jaar. In 2010 besliste de Raad de mandaatstermijn van de 
bestuurders met ingang van de benoemingen in 2010 op drie jaar vast te leggen voor de eerste 
bestuurstermijn, en vier jaar voor de daaropvolgende termijnen. Hierdoor zal een niet-uitvoerend bestuurder 
die voor het overige onafhankelijk is, in totaal elf jaar kunnen besturen alvorens niet langer als onafhankelijk 
te worden beschouwd volgens de Belgische wetgeving. De mandaatstermijn van bestuurders die de Raad 
niet onafhankelijk acht op het tijdstip van hun benoeming werd door de Raad bepaald op drie jaar. 
Behoudens een afwijkende beslissing van de Raad, kan een persoon die voorgedragen wordt voor 
benoeming tot bestuurder en die de leeftijd van 70 jaar bereikt tijdens de standaard bestuurstermijn van de 
Vennootschap, in plaats daarvan worden voorgedragen voor een termijn die vervalt op de gewone algemene 
vergadering die plaatsvindt in het jaar dat de bestuurder 70 wordt. Bestuurders kunnen op elk moment uit 
hun functie worden ontheven door een meerderheidsbesluit genomen op een algemene vergadering van 
aandeelhouders. 
 
De hieronder vermelde personen worden voorgedragen als kandidaat-lid van de Raad voor de voorgestelde 
termijn. Elke kandidaat-bestuurder heeft aangegeven dat hij bereid is het mandaat als bestuurder op te 
nemen indien hij wordt verkozen. In navolging van het advies van het Vergoedings- en Benoemingscomité, 
stelt de Raad unaniem voor dat elke aandeelhouder VOOR de verkiezing van elke hieronder vermelde 
kandidaat en voor de voorgestelde termijn, stemt. 
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7.1 Voorstel om het mandaat als bestuurder van de heer Hugh G. Farrington te hernieuwen voor een 
periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal 
worden verzocht de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2013 goed te keuren. 

De heer Hugh G. Farrington (1945). Na een lange managementcarrière in de distributie die hij in 
1968 startte bij Hannaford, een Amerikaanse dochteronderneming van Delhaize Groep, was de heer 
Farrington van 1992 tot 2001 President and Chief Executive Officer van Hannaford. In 2000 werd hij 
Vice Chairman van Delhaize America en in 2001 Executive Vice President van Delhaize Groep en 
lid van haar Raad van Bestuur. In 2003 verliet de heer Farrington de Raad van Bestuur en nam hij 
ontslag uit zijn uitvoerende functies binnen de Groep. Hij vervoegde de Raad weer als bestuurder in 
2005. De heer Farrington behaalde een Bachelor's degree aan het Dartmouth College, Hanover, 
New Hampshire en een Master of Arts in Teaching aan de University of New Hampshire. 
 

7.2 Voorstel om het mandaat als bestuurder van Baron Luc Vansteenkiste te hernieuwen voor een 
periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal 
worden verzocht de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2014 goed te keuren. 

 
 Baron Luc Vansteenkiste (1947). Baron Vansteenkiste is Voorzitter van de Raad van Bestuur van 

de belgische onderneming Sioen en Vice-President van de Raad van Bestuur van Recticel. Hij is 
eveneens lid van de Raad van Bestuur van de belgische ondernemingen Spector Photo Group, Ter 
Beke Vleeswaren en Compagnie du Bois Sauvage. Baron Vansteenkiste is Erevoorzitter van het 
Verbond van Belgische Ondernemingen en bestuurslid van Guberna. Baron Vansteenkiste was 
Afgevaardigd Bestuurder van Recticel tot 1 April 2010. Baron Vansteenkiste behaalde een diploma 
burgerlijk ingenieur (KUL, België). 

 
7.3 Voorstel om het mandaat als bestuurder van de heer Jacques de Vaucleroy te hernieuwen voor 

een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal 
worden verzocht de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2014 goed te keuren. 

De heer Jacques de Vaucleroy (1961). De heer de Vaucleroy is CEO van de regio Noord-, 
Centraal- en Oost-Europa bij AXA sinds maart 2010.  Hij staat ook aan het hoofd van Axa Bank 
Europe.  Sinds April 2010, is hij lid van het uitvoerend comité van AXA.  Op 1 januari 2011, wordt hij 
ook verantwoordelijk voor de AXA Life & Savings and Health afdelingen.  Jacques de Vaucleroy 
maakt het grootste deel van zijn carriere bij ING Groep als lid van de Executive Board van ING 
Groep and CEO ING Insurance and Management Europe.  Hij heeft een uitgebreide ervaring in de 
bank-, verzekerings- en vermogenbeheersectoren. Jacques de Vaucleroy heeft een Master in 
rechten (UCL, België) en Master in Business Law (VUB, België). 

 
7.4 Voorstel om de heer Jean-Pierre Hansen te benoemen als bestuurder voor een periode van drie 

jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht de 
jaarrekening van het boekjaar 2013 goed te keuren. 
 

De heer Jean-Pierre Hansen (1948). De heer Hansen is lid van het Executief Comité van GDF 
Suez en Voorzitter van het Comité voor het Energiebeleid. Na een functie als researchingenieur te 
hebben uitgeoefend, was hij als Energieadviseur verbonden aan het Belgisch Ministerie van 
Economische Zaken. In 1976 stapte hij over naar de gas- en elektriciteitssector waar hij vanaf 1992 
de functie van Gedelegeerd Bestuurder van Electrabel uitoefende en van 1999 tot 2004 de functie 
van Voorzitter van de Raad van Bestuur van Electrabel uitoefende.  De heer Hansen was Chief 
Operating Officer en Vice-Voorzitter van het Executief Comité van de groep Suez van 2003 tot 2008. 
Hij is lid van de Raad van Bestuur van Electrabel, Nationale Portefeuillemaatschappij, KBC en 
NMBS Logistics. Hij zetelde als Ondervoorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen en 
als Regent van de Nationale Bank van België. Hij kreeg een eredoctoraat aan de Katholieke 
Universiteit Leuven en is hoogleraar economie aan de École polytechnique te Parijs en aan de UCL. 
Hij is gastprofessor aan de MIT (Cambrigde US). Jean-Pierre Hansen is Burgerlijk Ingenieur 
Elektromechanica (Luik), Doctor-Ingenieur (Parijs VI) en Licentiaat Economische Wetenschappen 
(Parijs II). 
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7.5 Voorstel om de heer William G. McEwan te benoemen als bestuurder voor een periode van drie 
jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht de 
jaarrekening van het boekjaar 2013 goed te keuren. 
 
De heer William G. McEwan (1956). De heer McEwan is Voorzitter en CEO van Sobeys Inc. en lid 
van de Raad van Bestuur van haar moederbedrijf, Empire Company Limited.  De heer McEwan 
begon zijn loopbaan bij Ferraro’s Ltd. Super Value Stores op 15-jarige leeftijd waar hij tijdens 13 jaar 
bleef in British Columbia en Alberta.  Van 1989 tot 2000 bekleedde De heer McEwan diverse 
functies, gaande van senior marketing en merchandisingfuncties in de sector van 
consumptiegoederen bij Coca-Cola Limited en in de distributiesector bij The Great Atlantic and 
Pacific Tea Company (A&P) zowel in Canada als in de V.S. Hij was Voorzitter van de Canadese 
activiteiten van A&P voor hij benoemd werd tot Voorzitter en CEO van de U.S. Atlantic Region van 
de onderneming, de functie die hij bekleedde net voor zijn indiensttreding bij Sobeys Inc. Sinds hij 
Sobeys vervoegde in november 2000, is De heer McEwan verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
uitvoering van de lange termijn strategie van de onderneming. De heer McEwan is lid van de Raad 
van Bestuur van het Consumer Goods Forum. In November 2005 werd de heer McEwan de Prijs 
van Golden Pencil toegekend, de hoogste onderscheiding verleend door de voedingsindustrie in 
Canada. In mei 2006, werd de heer McEwan de Prijs van Robert Beaudry toegekend door de 
Canadese Raad van Voedingsdistributeuren voor zijn leadership in de voedingsindustrie. 
 

7.6 Voorstel om de heer Mats Jansson te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar die 
zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht de 
jaarrekening van het boekjaar 2013 goed te keuren. 

 
 De heer Mats Jansson (1951).  De heer Jansson oefent momenteel het mandaat van onafhankelijk 

bestuurder uit bij Danske Bank en Falck.  De heer Jansson startte zijn loopbaan bij ICA, een 
toonaangevende Zweedse voedingsdistributeur, waar hij meer dan 20 jaar lang functies met steeds 
meer verantwoordelijkheden vervulde en zetelde als Voorzitter van ICA Detaljhandel en Deputy CEO 
en Voorzitter van de Groep van 1990 tot 1994. Vervolgens werd hij Afgevaardigd Bestuurder van 
Catena/Billia (1994 tot 1999) en Karl Fazor Oy (1999 tot 2000).  Van 2000 tot 2005 was de heer 
Jansson Afgevaardigd Bestuurder van Axfood, een belangrijke Zweedse beursgenoteerde 
voedingsdistributeur. Van 2005 tot 2006, was de heer Jansson Voorzitter en Afgevaardigd 
Bestuurder by Axel Johnson AB, een familiaal conglomeraat van distributie- en 
dienstvennootschappen.  De heer Jansson zetelde als Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder van 
SAS, de Scandinavische vliegmaatschappij van 2006 tot 2010.  Eerder was hij bestuurder in de raad 
van Axfood, Mekonomen, Swedish Match en Hufvudstaden.  De heer Jansson studeerde 
economische geschiedenis en sociologie aan de Universiteit van Örebro. 

 
 

Achtste besluit: 
Voorstel om de onafhankelijkheid van bestuurders te erkennen 

 
De Vennootschap is in de V.S. genoteerd op de New York Stock Exchange (NYSE). Overeenkomstig de 
regels van de NYSE, mogen buitenlandse genoteerde vennootschappen (zoals de Vennootschap) de regels 
van hun thuisland toepassen in plaats van de vereisten van de NYSE met betrekking tot de 
onafhankelijkheid van bestuurders. Niettemin heeft de Raad op 9 maart 2011 alle criteria in overweging 
genomen die toepasselijk zijn op de beoordeling van de onafhankelijkheid van bestuurders overeenkomstig 
het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, de Belgische Corporate Governance Code en de NYSE-
regels. Op basis van informatie verleend door alle bestuurders nam de Raad op die datum de beslissing dat 
alle bestuurders, behalve Chief Executive Officer Pierre-Olivier Beckers, Richard Goblet d'Alviella, Robert J. 
Murray en Didier Smits, onafhankelijk zijn overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van 
Vennootschappen, de Belgische Corporate Governance Code en de NYSE-regels. In de veronderstelling dat 
de gewone algemene vergadering op 26 mei 2011 het mandaat van de bestaande bestuurder Hugh G. 
Farrington hernieuwt, zal hij ook niet langer onafhankelijk zijn overeenkomstig het Belgisch Wetboek van 
Vennootschappen omdat (i) hij vroeger werd vergoed als uitvoerend lid van Hannaford Brothers en (ii) een 
recente wijziging in de Belgische wetgeving verhindert een bestuurder om beschouwd te worden als 
onafhankelijk indien hij/zij een vergoeding heeft gekregen in een andere hoedanigheid dan niet-uitvoerende 
bestuurder. 
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Een samenvatting van de richtlijnen die door de Raad worden gebruikt bij het bepalen van de 
onafhankelijkheid van bestuurders kan worden teruggevonden in addendum 1 van het Intern Reglement van 
de Raad op pagina 24 van onze Corporate Governance Charter, beschikbaar op de website van de 
Vennootschap (www.delhaizegroep.com). De Raad heeft zijn beoordeling gemaakt op basis van de regels 
van toepassing in België en in de V.S. en heeft zich gebaseerd op informatie verstrekt door alle bestuurders.  
 
Overeenkomstig de vereisten van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen samengevat hieronder is 
een bestuurder niet onafhankelijk van de Vennootschap: 
 
 Wanneer de bestuurder (of een persoon die door de bestuurder wordt vertegenwoordigd) gewone 

aandelen of ADRs houdt die:  

 10% of meer van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, rechtstreeks en/of 
onrechtstreeks via één of meer vennootschappen die worden gecontroleerd door deze bestuurder; of 

 minder dan 10% van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, als zulke bestuurder 
gebonden is door een overeenkomst of regeling die de overdracht van dergelijke gewone aandelen of 
ADRs of de uitoefening van een recht onder dergelijke gewone aandelen of ADRs beperkt;  

 Wanneer de bestuurder in de loop van de laatste vijf jaren voorafgaand aan zijn/haar benoeming als 
onafhankelijk bestuurder, een uitvoerend bestuurder, een lid van het Executief Comité of afgevaardigd 
bestuurder van de Vennootschap of een van haar verbonden vennootschappen is geweest; of 

 Wanneer de bestuurder lid van het leidinggevend personeel van de Vennootschap of van één van haar 
verbonden vennootschappen is geweest in de loop van de laatste drie jaar; of 

 Wanneer de bestuurder een niet-uitvoerende Bestuurder van de Vennootschap is geweest gedurende (i) 
meer dan drie opeenvolgende termijnen of (ii) meer dan 12 jaar; of   

 Wanneer de bestuurder een vergoeding of eender welk ander aanzienlijk voordeel heeft ontvangen van 
de Vennootschap of een verbonden vennootschap, die een andere vorm van vergoeding is dan deze 
bestemd voor de niet-uitvoerende bestuurders; of 

 Wanneer de bestuurder een belangrijke zakelijke relatie heeft, of heeft gehad gedurende het laatste 
boekjaar, met de Vennootschap of een hiermee verbonden vennootschap, rechtstreeks en/of 
onrechtstreeks als vennoot, aandeelhouder, bestuurder of lid van het leidinggevend personeel van 
eender welke juridische entiteit met dergelijke relatie; of  

 Wanneer de bestuurder in de loop van de laatste drie jaar een vennoot of werknemer is geweest van de 
commissaris van de Vennootschap of een verbonden vennootschappen; of 

 Wanneer de bestuurder een uitvoerend bestuurder of afgevaardigd bestuurder is van een andere 
vennootschap waar één van de huidige uitvoerende bestuurders of afgevaardigde bestuurders van de 
Vennootschap zetelt als niet-uitvoerend bestuurder of niet-afgevaardigd bestuurder; of de bestuurder 
andere belangrijke banden onderhoudt met uitvoerende bestuurders van de Vennootschap uit hoofde 
van functies bij andere vennootschappen; of  

 Wanneer een naast familielid or samenwonende van de bestuurder, bestuurder, lid van het Executief 
Comité, afgevaardigd bestuurder of lid van het leidinggevend personeel van de Vennootschap of een 
van haar verbonden vennootschappen is. 

Na bestudering van alle criteria, zal de Raad voorstellen dat de aandeelhouders erkennen dat Baron Luc 
Vansteenkiste, de heer Jacques de Vaucleroy, de heer Jean-Pierre Hansen, de heer William G. McEwan en 
de heer Mats Jansson voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid overeenkomstig het Belgisch 
Wetboek van Vennootschappen, en stelt de Raad unaniem voor dat elke aandeelhouder VOOR de volgende 
voorstellen stemt: 
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8.1 Voorstel om te erkennen dat Baron Luc Vansteenkiste voldoet aan de vereisten van 
onafhankelijkheid overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen voor de evaluatie 
van onafhankelijkheid van bestuurders, en om zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder te 
hernieuwen. 
 
Hierboven werd het curriculum vitae van Baron Luc Vansteenkiste opgenomen. 

 
8.2 Voorstel om te erkennen dat de heer Jacques de Vaucleroy voldoet aan de vereisten van 

onafhankelijkheid overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen voor de evaluatie 
van onafhankelijkheid van bestuurders, en om zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder te 
hernieuwen. 
 
Hierboven werd het curriculum vitae van de heer Jacques de Vaucleroy opgenomen. 
 

8.3 Voorstel om te erkennen dat de heer Jean-Pierre Hansen voldoet aan de vereisten van 
onafhankelijkheid overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen voor de evaluatie 
van onafhankelijkheid van bestuurders, en om hem als onafhankelijke bestuurder te benoemen. 

 
 Hierboven werd het curriculum vitae van de heer Jean-Pierre Hansen opgenomen. 
 
8.4 Voorstel om te erkennen dat de heer William G. McEwan voldoet aan de vereisten van 

onafhankelijkheid overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen voor de evaluatie 
van onafhankelijkheid van bestuurders, en om hem als onafhankelijke bestuurder te benoemen. 

 
 Hierboven werd het curriculum vitae van de heer William G. McEwan opgenomen. 

 
8.5 Voorstel om te erkennen dat de heer Mats Jansson voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid 

overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen voor de evaluatie van 
onafhankelijkheid van bestuurders, en om hem als onafhankelijke bestuurder te benoemen. 

 
 Hierboven werd het curriculum vitae van de heer Mats Jansson opgenomen. 

 
 

Negende besluit: 
Voorstel om het mandaat van de commissaris te hernieuwen 

 
Overeenkomstig de Belgische wetgeving wordt de commissaris op de gewone algemene vergadering bij 
meerderheid van stemmen verkozen voor een termijn van maximum drie jaar. 
 
De Raad stelt voor om het mandaat als commissaris te hernieuwen van Deloitte Bedrijfsrevisoren bv ovv 
CVBA, Louisalaan 240, 1050 Brussel, België, vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer, 
bedrijfsrevisor of, in geval van verhindering van de heer Denayer, door een andere partner van de 
commissaris goedgekeurd door de Vennootschap, voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na 
afloop van de gewone algemene vergadering die zal verzocht worden om de jaarrekening met betrekking tot 
het boekjaar 2013 goed te keuren, en de jaarlijkse audit vergoeding van de commissaris goed te keuren voor 
een bedrag van EUR 726.398. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat elke aandeelhouder VOOR dit voorstel stemt. 

 
 

Tiende besluit: 
Voorstel om de vervroegde terugbetaling van obligaties, converteerbare obligaties of 

thesauriebewijzen op middellange termijn bij controlewijziging over Delhaize Groep goed te keuren 
 

In haar normale bedrijfsvoering, kan de Vennootschap obligaties, converteerbare obligaties of 
thesauriebewijzen op middellange termijn uitgeven in één of meerdere aanbiedingen of schijven, binnen een 
periode van twaalf maanden na de gewone algemene vergadering van mei 2011. Het principiële 
maximumbedrag van deze obligaties en thesauriebewijzen zou het equivalent van EUR 1,5 miljard 
bedragen. De opbrengsten van deze obligaties en thesauriebewijzen zouden worden gebruikt voor 
seizoensgebonden en operationele noden, om te investeren in de groei van de onderneming en/of om 
bestaande schulden te herfinancieren. Deze obligaties of thesauriebewijzen kunnen verschillende vervaldata 
hebben, die 30 jaar niet zullen overschrijden. Rentevoeten zouden gebaseerd zijn op de dan geldende 
marktvoorwaarden en kunnen vaste en variabele rentevoeten omvatten.   



 

 11

Het is de marktpraktijk om bepalingen te voorzien die de obligatiehouders of houders van thesauriebewijzen 
het recht op vervroegde terugbetaling toekennen voor een bedrag dat 101% niet overschrijdt van het totaal 
kapitaalbedrag, vermeerderd met opgelopen en onbetaalde interesten, in geval van een controlewijziging 
over de Vennootschap. Om afdwingbaar te zijn moet dergelijke bepaling met betrekking tot de wijziging van 
controle overeenkomstig artikel 556 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen worden goedgekeurd 
door de aandeelhouders. Elke uitgifte van obligaties of thesauriebewijzen zal bekendgemaakt worden d.m.v. 
een publicatie, die een samenvatting zal geven van de bepaling betreffende de toegepaste controlewijziging 
en het totale bedrag zal vermelden van de obligaties en thesauriebewijzen die reeds uitgegeven zijn door de 
Vennootschap en die onderworpen zijn aan de bepaling van controlewijziging goedgekeurd door huidige 
beslissing. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 

 
 

Elfde besluit: 
Voorstel om een clausule van controlewijziging in een kredietovereenkomst goed te keuren 

 
Een revolving kredietovereenkomst van EUR 600 miljoen werd aangegaan op 15 april 2011 voor een duur 
van vijf jaar tussen onder andere de Vennootschap, Delhaize America, LLC, Delhaize Griffin SA, Delhaize 
The Lion Coordination Center SA, als Kredietnemers en Borgen, de andere dochtervennootschappen die 
borg zijn in deze overeenkomst, de kredietgevers in deze overeenkomst, en Fortis Bank SA/NV, Banc of 
America Securities Limited, JP Morgan PLC en Deutsche Bank AG, London Branch, als Bookrunning 
Mandated Lead Arrangers. Overeenkomstig de marktpraktijken, wordt een controlewijziging over Delhaize 
Groep NV beschouwd als een "Mandatory Prepayment and Cancellation Event" krachtens de overeenkomst.  
Om afdwingbaar te zijn, moeten de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 556 van het Belgisch Wetboek 
van Vennootschappen, deze clausule van controlewijziging goedkeuren. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 
 

Twaalfde besluit: 
Voorstel om uitoefeningsperiodes onder U.S. Stock Incentive Plans goed te keuren 

 
Het doel van het langetermijn incentiveplan van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen is om 
het uitvoerend management te kunnen houden en langetermijn succes van de groep te belonen. Sinds 2002 
omvat het langetermijn incentiveplan van de Vennootschap zowel restricted stock unit awards (voor het 
merendeel toegekend aan ons management gevestigd in de V.S.) en aandelenopties, bovenop performance 
cash grants. 
 
Restricted stock zijn aandelen van een vennootschap die niet-overdraagbaar zijn tot bepaalde voorwaarden 
zijn vervuld. Wanneer deze voorwaarden zijn vervuld, worden de aandelen overdraagbaar door de persoon 
die de award houdt. Binnen Delhaize groep vertegenwoordigen de restricted stock unit awards een 
verbintenis van de Vennootschap om aandelen van de Vennootschap af te leveren aan de ontvanger van de 
award, zonder kosten voor deze laatste. De aandelen worden afgeleverd aan ons management gevestigd in 
de V.S. in jaarlijkse schijven van een vierde beginnende op het einde van het tweede jaar na de 
toekenningsdatum. 
 
Aandelenopties zijn opties die niet-uitoefenbaar zijn tot bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Wanneer deze 
voorwaarden zijn vervuld, worden de opties uitoefenbaar door de persoon die ze houdt en geven ze deze 
persoon recht op de aflevering van aandelen van de Vennootschap bij betaling van de uitoefeningsprijs van 
de opties.  De opties toegekend onder het Delhaize Group 2002 Stock Incentive Plan aan ons management 
gevestigd in de V.S. worden verworven in gelijke jaarlijkse schijven van een derde over een periode van drie 
jaar volgend op de toekenningsdatum. 
 
Krachtens de Belgische wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur, van kracht vanaf 
toekenningen gedaan op of na 1 januari 2011, kan restricted stock niet overgedragen worden aan, en 
kunnen aandelenopties niet uitgeoefend worden door, een lid van het Executief Comité van de 
Vennootschap minder dan drie jaar na hun toekenningsdatum. De algemene vergadering van 
aandeelhouders kan echter een afwijking van deze regel goedkeuren. 
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Stapsgewijze verwerving (incremental vesting) is het meest voorkomende verwervingsregime voor 
aandelenopties in de V.S. Met betrekking tot restricted stock units, is de verwervingspraktijk in de V.S. 
ongeveer 50/50 verdeeld tussen stapsgewijze verwerving (incremental vesting) en volledige verwerving (cliff 
vesting). De voortzetting van het huidige verwervingsschema zal de Vennootschap toelaten om een 
concurrentieel aanwerving- en behoudskader in de V.S. te behouden. Bovendien zal de verandering van het 
verwervingsschema een lichte daling veroorzaken van de verwachte incentivewaarde, die zal leiden tot een 
hogere toekenning aan elk uitvoerend lid die van deze stock-incentive plans geniet. Tenslotte zou de creatie 
van een specifiek regime voor de toekenning aan uitvoerende leden kunnen leiden tot nadelige fiscale 
kwesties. 
 
De Raad meent dat de huidige verwervingskenmerken van de restricted stock en aandelenopties die 
toegekend worden onder de U.S. stock-incentive plans van Delhaize groep van essentieel belang zijn om 
een concurrentieel aanwerving- en behoudskader in de V.S. te behouden omdat deze kenmerken volledig in 
lijn zijn met de marktpraktijken in de V.S. Daarom stelt de Raad unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR 
de volgende voorstellen stemmen: 
 
12.1 Voorstel om de voortzetting goed te keuren van toekenningen door Delhaize America van 

Restricted Stock Unit Awards die afgeleverd worden aan bepaalde leden van het Executief 
Comité van de Vennootschap in gelijke schijven van een vierde beginnende op het einde van het 
tweede jaar over een periode van vijf jaar volgend op hun toekenningsdatum onder het Delhaize 
America Restricted Stock Unit Plan. 

 
12.2 Voorstel om de voortzetting goed te keuren van toekenningen door de Vennootschap van opties 

aan bepaalde leden van het Executief Comité van de Vennootschap die uitoefenbaar zijn in gelijke 
schijven van een derde over een periode van drie jaar volgend op hun toekenningsdatum onder 
het U.S. Delhaize Group 2002 Stock Incentive Plan. 

 
Dertiende besluit: 

Voorstel om de vergoeding van de bestuurders te herzien 
 

De Vennootschap is momenteel door een beslissing van de algemene vergadering gemachtigd om (i) aan 
de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurder een maximaal jaarlijks bedrag van EUR 
80.000 per bestuurder toe te kennen, te verhogen met een jaarlijks bedrag van maximum EUR 5000 voor de 
uitvoering van hun mandaat als lid van elk permanent comité van de Raad, en te verhogen met een jaarlijks 
bedrag van maximum EUR 10.000 voor de voorzitter van elk permanent comité van de Raad, en (ii) aan de 
Voorzitter van de Raad een maximaal jaarlijks bedrag van EUR 160.000 toe te kennen.   
 
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, stelt de Raad voor (i) een verhoging van een maximaal 
jaarlijks bedrag van EUR 5000 om te zetelen in een van de comités van de Raad en (ii) naast het bedrag 
van EUR 160.000 ontvangen om te zetelen als Voorzitter van de Raad, de mogelijkheid voor de Voorzitter 
van de Raad een vergoeding te ontvangen om te zetelen in een permanent comité van de Raad. 

 
Bijgevolg zou de Vennootschap vanaf het jaar 2011, (i) aan de bestuurders voor de uitvoering van hun 
mandaat als bestuurder een jaarlijks bedrag van maximum EUR 80.000 per bestuurder toekennen en (ii) aan 
de Voorzitter van de Raad een jaarlijks bedrag van maximum EUR 160.000 toekennen.  Deze hierboven 
vermelde bedragen zullen verhoogd worden met een jaarlijks bedrag van maximum EUR 10.000 voor elk lid 
van elk permanent comité van de Raad (andere dan de Voorzitter van het permanent comité), en met een 
jaarlijks bedrag van maximum EUR 15.000 voor de Voorzitter van elk permanent comité van de Raad.  Het 
aan elke bestuurder te betalen bedrag zal door de Raad van Bestuur vastgesteld worden, overeenkomstig 
de grenzen die hierboven werden uiteengezet. 

 
 

De Raad van Bestuur stelt unaniem voor dat elke aandeelhouder VOOR dit voorstel stemt. 
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Veertiende besluit: 
Voorstel om artikel 9 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de Vennootschap is de Raad momenteel gemachtigd voor een 
periode van twee jaar vanaf de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 mei 2009, om 
namens de Vennootschap, in de gewone gang van zaken, een maximum van 10% van de uitgegeven 
gewone aandelen van de Vennootschap te verwerven tegen een aankoopprijs van niet minder dan één euro 
per aandeel en tegen een maximum eenheidsprijs die niet hoger mag zijn dan 20% boven de hoogste 
slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de twintig handelsdagen 
voorafgaand aan de verwerving van de aandelen.  De Raad zou bijvoorbeeld dergelijke aankopen kunnen 
doen voor investeringsdoeleinden of om uitoefeningen onder vergoedingsplannen gebaseerd op aandelen 
voor werknemers van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen te voldoen. Overeenkomstig 
artikel 9 kunnen dergelijke aankopen ook worden gedaan door één of meerdere rechtstreekse 
dochtervennootschappen van de Vennootschap. Al deze aankopen tellen mee voor de berekening van het 
maximum van tien percent. 
 
De Belgische wetgeving machtigt de aandeelhouders van de Vennootschap om de Vennootschap toe te 
laten om eigen aandelen te verwerven tot een maximum van 20% van het uitgegeven maatschappelijk 
kapitaal. Deze machtiging is voor een maximum periode van 5 jaar. 
 
De Raad stelt voor dat de aandeelhouders een wijziging van artikel 9, derde lid, van de statuten van de 
Vennootschap goedkeuren, waarbij voor een periode van 5 jaar beginnend op de datum van de goedkeuring 
door de aandeelhouders, machtiging wordt verleend aan de Raad om namens de Vennootschap, in de 
gewone gang van zaken, een maximum van 10% van de uitgegeven gewone aandelen van de 
Vennootschap te verwerven tegen een aankoopprijs van niet minder dan één euro per aandeel en tegen een 
maximum eenheidsprijs die niet hoger mag zijn dan 20% boven de hoogste slotkoers van het aandeel van 
de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de twintig handelsdagen voorafgaand aan de verwerving 
van de aandelen. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 

 
Vijftiende besluit: 

Voorstel om artikel 19 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 
 

Momenteel bestaat er binnen de Raad een auditcomité en een vergoedings- en benoemingscomité, terwijl 
artikel 19 van de statuten van de Vennootschap alleen maar de oprichting behandelt van een auditcomité 
door de Raad. Het bestaande vergoedings- en benoemingscomité van de Raad heeft de bevoegdheden 
zoals toegekend door de wet aan een remuneratiecomité in België. 
 
De Raad stelt voor om artikel 19 van de statuten te actualiseren om deze toestand weer te geven. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 

 
Zestiende besluit: 

Voorstel om artikel 29 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 
 

Overeenkomstig de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten moeten de statuten van de Vennootschap 
bepalen dat een of meer aandeelhouders, die samen minstens drie percent bezitten van het maatschappelijk 
kapitaal van de Vennootschap, onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering kunnen laten 
plaatsen en voorstellen tot besluit kunnen indienen met betrekking tot op de agenda van een algemene 
vergadering opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. 
 
De Raad stelt voor om artikel 29 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen en om het derde en vierde 
lid van dit artikel ter verduidelijking samen te voegen. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 29 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
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Zeventiende besluit: 

Voorstel om artikel 30 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 
 
Het derde lid van artikel 30 van de statuten bepaalt dat de oproeping tot de jaarvergadering de daarin 
opgesomde punten moet bevatten. Tengevolge van recente wijzigingen in de Belgische wetgeving, moet 
deze bepaling bijkomende punten bevatten en moet zij bijgevolg gewijzigd worden. De Raad meent echter 
dat het niet nodig is om deze bepaling in de statuten te laten staan aangezien de inhoud van de oproeping is 
vastgesteld zowel bij wet als bij marktpraktijken die over de jaren evolueren. 
 
Om deze reden stelt de Raad voor om het derde lid van artikel 30 te verwijderen en te vervangen door een 
bepaling die in de statuten moet ingevoegd worden overeenkomstig de Wet betreffende de 
Aandeelhoudersrechten. Deze nieuwe bepaling stelt dat samen met de oproeping, aan de houders van 
aandelen op naam een afschrift moet worden toegezonden van de stukken die hen moeten worden ter 
beschikking gesteld en dat vanaf de datum van bekendmaking van deze oproeping, alle aandeelhouders 
kosteloos een afschrift van deze stukken kunnen verkrijgen. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 30 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 

 
Achttiende besluit: 

Voorstel om artikel 31 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 
 

Overeenkomstig de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten moeten de statuten van de Vennootschap 
bepalen dat de aandeelhouders van de Vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en 
er het stemrecht kunnen uitoefenen als deze aandelen werden geregistreerd op hun naam op de 
registratiedatum, zijnde de veertiende dag vóór de vergadering, hetzij door de inschrijving van aandelen op 
naam in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door de inschrijving van 
gedematerialiseerde aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, 
hetzij door voorlegging van aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon. Om in 
overeenstemming te zijn met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten moeten de statuten bovendien 
ook bepalen dat aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de 
Vennootschap moeten melden dat zij deel willen nemen aan de algemene vergadering. De titel van artikel 
31 moet ook worden gewijzigd om deze wijzigingen weer te geven. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 31 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten.  
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 

 
Negentiende besluit: 

Voorstel om artikel 32 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 
 
Artikel 32 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat een aandeelhouder op de algemene 
vergadering kan worden vertegenwoordigd door slechts één gemachtigde, terwijl de Wet betreffende de 
Aandeelhoudersrechten een aandeelhouder toelaat om vertegenwoordigd te worden door twee of meer 
gemachtigden in bepaalde situaties. De Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten laat een aandeelhouder 
bijvoorbeeld toe om een afzonderlijke gemachtigde aan te duiden met betrekking tot aandelen die gehouden 
worden op afzonderlijke effectenrekeningen. Overeenkomstig de Wet betreffende de 
Aandeelhoudersrechten moeten de statuten bovendien bepalen dat de volmachten door de Vennootschap 
moeten worden ontvangen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 32 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
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Twintigste besluit: 
Voorstel om artikel 33 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Artikel 33 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat het bureau van de algemene vergadering wordt 
voorgezeten door de voorzitter van de Raad en is samengesteld uit een secretaris (aangeduid door de 
voorzitter), twee stemopnemers (aangeduid door de aandeelhouders) en alle bestuurders van de 
Vennootschap die deelnemen aan de algemene vergadering. 
 
Hoewel de Raad meent dat haar voorzitter de algemene vergadering van de Vennootschap moet blijven 
voorzitten, stelt de Raad dat de overige bestuurders van de Vennootschap geen lid zouden moeten zijn van 
het bureau van de algemene vergadering aangezien dit niet langer overeenstemt met de huidige praktijken 
van corporate governance. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 
 

Eenentwintigste besluit: 
Voorstel om artikel 34 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Artikel 34 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat de Raad een algemene vergadering kan 
verdagen in de loop van deze vergadering, dat de tweede algemene vergadering moet worden gehouden 
binnen drie weken en dat de formaliteiten om deel te nemen vervuld overeenkomstig de statuten om deel te 
nemen aan de eerste algemene vergadering geldig blijven voor de tweede vergadering. Artikel 34 laat 
aandeelhouders toe die de formaliteiten niet vervulden voor de eerste algemene vergadering om deze 
formaliteiten te vervullen voor de tweede algemene vergadering. 
 
Deze bepalingen zijn niet in overeenstemming met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten 
aangezien deze wet enerzijds voorziet in een mechanisme van registratiedatum voor elke algemene 
vergadering, en anderzijds vereist dat de tweede algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf weken. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 34 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 

 
Tweeëntwintigste besluit: 

Voorstel om artikel 36 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 
 
De statuten van de Vennootschap laten aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten waarnaar 
verwezen wordt in de statuten hebben vervuld, toe om op een algemene vergadering op afstand te stemmen 
per brief. 
 
In overeenstemming met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten, wordt voorgesteld om de statuten 
van de Vennootschap te wijzigen om te bepalen dat, indien toegelaten in de oproeping en de statuten, de 
aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten waarnaar verwezen wordt in de statuten hebben 
vervuld, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van elektronische 
communicatiemiddelen of op afstand kunnen stemmen per brief of langs elektronische weg. De Raad stelt 
bovendien voor om het laatste lid van artikel 36 te wijzigen om rekening te houden met het mechanisme van 
registratiedatum dat voorgesteld wordt om te worden voorzien in artikel 31 van de statuten (zie achttiende 
besluit hierboven). 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 36 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
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Drieëntwintigste besluit: 
Voorstel om artikel 38 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
De Raad stelt voor om het tweede, derde, vierde en vijfde lid van artikel 38 van de statuten, die niet in 
overeenstemming zijn met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten, te verwijderen en de titel van dit 
artikel dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 38 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 

 
 

Vierentwintigste besluit: 
Voorstel om artikel 39 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
De Raad stelt voor om het derde lid van artikel 39 van de statuten, dat niet in overeenstemming is met de 
Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten, te verwijderen en het tweede lid van dit artikel te wijzigen om te 
bepalen dat bestuurders en commissarissen van de Vennootschap moeten antwoorden op vragen van de 
aandeelhouders overeenkomstig de wet. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 39 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 
 

Vijfentwintigste besluit: 
Voorstel om artikel 47 van de statuten van de Vennootschap te verwijderen 

 
Artikel 47 van de statuten werd daarin tijdelijk opgenomen bij beslissing van de algemene vergadering van 
2008, om te bepalen dat de wijzigingen die deze algemene vergadering had goedgekeurd met betrekking tot 
artikel 12 van de statuten van kracht werden vanaf 1 september 2008. 
 
De Raad stelt voor om artikel 47 van de statuten te verwijderen aangezien deze tijdelijke bepaling niet langer 
relevant is. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 

 
 

Zesentwintigste besluit: 
Voorstel om de overgangsbepaling van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
De huidige overgangsbepaling aan het einde van de statuten bepaalt dat effecten gekwalificeerd als 
maatschappelijk aandeel op het ogenblik van hun uitgifte door de Vennootschap moeten gekwalificeerd 
worden als aandelen. De Raad meent dat het niet langer nodig is om deze overgangsbepaling in de statuten 
te houden. Bijgevolg stelt de Raad voor om deze bepaling uit de statuten te verwijderen. 
 
De Raad stelt ook voor om een nieuwe overgangsbepaling in de statuten op te nemen die bepaalt dat de 
wijzigingen van artikelen 29, 30, 31, 32, 34 en 36 van de statuten, die allen tot doel hebben om de statuten 
in overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten, in werking zullen treden 
op de uiterste datum waarop de statuten zullen moeten worden gewijzigd krachtens deze wet. De andere 
wijzigingen van de statuten die de Raad voorstelt, zullen in werking treden onmiddellijk bij de goedkeuring 
ervan door de aandeelhouders. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
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Zevenentwintigste besluit: 
Machtiging om de voorstellen uit te voeren 

 
De Raad stelt voor dat de aandeelhouders de Raad machtigen, met de mogelijkheid om verder te delegeren, 
om de voorstellen zoals goedgekeurd door de aandeelhouders uit te voeren, de tekst van de statuten te 
coördineren en alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten in dat verband te vervullen. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 

 


