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VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDERS 

 

 
Ondergetekende, 

 

Voornaam :  ...................................................................................................................................  
 
Naam :  ...................................................................................................................................  
 
Woonplaats :  ...................................................................................................................................  
 
of 
 
Benaming :  ...................................................................................................................................  
 
Juridische vorm :  ...................................................................................................................................  
 
Maatschappelijke zetel :  ...................................................................................................................................  
 

 
houder van ……………… aandelen op naam van de naamloze vennootschap Delhaize Groep, met 
maatschappelijke zetel te Osseghemstraat 53, 1080 Brussel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister 
onder het nummer 0402.206.045 (“Delhaize Groep” of de “Vennootschap”) en/of van ................... 
gedematerialiseerde aandelen of gedrukte aandelen aan toonder van Delhaize Groep,  
 
zal worden vertegenwoordigd op de buitengewone algemene vergadering van Delhaize Groep die zal 
plaatsvinden op 23 april 2012 om 11 uur (CET), op de Corporate Support Office van Delhaize Groep, 
square Marie Curie 40, 1070 Brussel, België, voor het totaal aantal aandelen waarmee hij/zij wenst te stemmen, 
beperkt echter tot het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat hij/zij op de registratiedatum houder was, zijnde 
op 9 april 2012 om middernacht (CET), en 
 
stelt hierbij de volgende persoon aan als volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling:  
 
 
 ............................................................................................................. 
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om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering teneinde er deel te nemen aan de 
beraadslagingen en te stemmen voor zijn/haar rekening overeenkomstig de volgende steminstructies. 
 

                                                   
1
 Waarschuwing – Een potentieel belangenconflict ontstaat indien: 

 u de volgende personen aanstelt als volmachthouder: (i) Delhaize Groep zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder 
die de Vennootschap controleert of enige andere entiteit die door dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad 
van bestuur of van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of van elke 
andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de Vennootschap, van 
een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); 
(iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijk persoon vermeld onder (i) tot (iii) of die de echtgeno(o)t(e) of wettelijk 
samenwonende partner is van dergelijke persoon of van een verwant van dergelijke persoon. 

 volmachtformulieren worden teruggestuurd naar Delhaize Groep zonder vermelding aan wie ze zijn gericht, in welk geval Delhaize 
Groep een lid van de raad van bestuur van Delhaize Groep of een van haar werknemers zal aanstellen als volmachthouder. 

Meer informatie betreffende de regels die van toepassing zijn op belangenconflicten tussen aandeelhouders en hun volmachthouders kan 
teruggevonden worden in het gedeelte “Aandeelhoudersvergaderingen” van de Delhaize Groep website op www.delhaizegroep.com. 

 

http://www.delhaizegroep.com/
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  Agenda 

 
1. Wijziging van artikel 8 van de statuten van de Vennootschap. 

 
1.1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de hernieuwing van het toegestaan kapitaal. 

 
1.2. Wijziging van artikel 8 A., eerste lid van de statuten. 
 

Voorstel tot besluit: Voorstel om het eerste lid van artikel 8 A. van de statuten te vervangen door de 
volgende tekst: 

 
“De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere keren, ten 
belope van een bedrag van vijf miljoen vierennegentig duizend zeshonderd en negen euro 
(EUR 5.094.609) te verhogen, op de data en volgens de modaliteiten door de raad van bestuur te 
bepalen en dit binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in 
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.” 
 

2. Volmachten voor het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering. 
 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de volgende beslissing: 
 

“De buitengewone algemene vergadering machtigt de Raad van Bestuur, met de mogelijkheid tot 
subdelegatie, om de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering uit te voeren, 
om de tekst van de statuten te coördineren ten gevolge van de voormelde wijzigingen, en om alle 
noodzakelijke en nuttige formaliteiten in dit verband te vervullen.” 

STEMINSTRUCTIES
 

Gelieve uw steminstructie voor elk voorstel tot besluit aan te duiden. 
 

 

Punt 1.1. van de agenda vereist geen stemming. 
 

Stem m.b.t. voorstel tot besluit 1.2 
- stem voor   (  ) 
- stem tegen  (  ) 

 - onthouding  (  ) 

Stem m.b.t. voorstel tot besluit 2 
- stem voor   (  ) 
- stem tegen  (  ) 

 - onthouding  (  ) 

 
Waarschuwing - Indien u geen specifieke steminstructie aanduidt met betrekking tot een van de 
bovenvermelde voorstellen tot besluit of indien er, om welke reden ook, onvoldoende duidelijkheid is over 
de aangeduide steminstructie, dan zal u geacht worden de volmachthouder de specifieke steminstructie 
te hebben gegeven om voor het voorstel tot besluit te stemmen. 
 

*   *   * 
 

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen zal Delhaize Groep, indien nieuwe punten 
op de agenda en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit op geldige wijze worden ingediend, een aangepast 
volmachtformulier ter beschikking stellen teneinde aandeelhouders de mogelijkheid te geven hieromtrent 
specifieke steminstructies te geven. De hierna weergegeven steminstructies zullen derhalve slechts van 
toepassing zijn indien u nalaat uw volmachthouder nieuwe specifieke steminstructies te geven na de datum van 
deze volmacht. 
 
1. Indien, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, nieuwe punten op de agenda 

worden geplaatst na de datum van deze volmacht, dan zal de volmachthouder (gelieve uw keuze (met een 
kruisje) aan te duiden): 

 
(..)   zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit; 
 
(..)  stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals 

hij/zij gepast acht, rekening houdende met de belangen van de ondergetekende. 
 
Indien de ondergetekende hierboven geen keuze aanduidt, dan is de volmachthouder verplicht om zich te 
onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit. In geval van een 
belangenconflict zal de volmachthouder altijd verplicht zijn om niet deel te nemen aan de stemming over de 
nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit. 
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2. Indien, eveneens overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, er 

nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden ingediend na de datum van deze volmacht, dan zal de 
volmachthouder (gelieve uw keuze (met een kruisje) aan te duiden): 

 
(..)   zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over 

de bestaande voorstellen tot besluit overeenkomstig de hierboven gegeven instructies; 
 
(..)  stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij gepast acht, 

rekening houdende met de belangen van de ondergetekende. 
 
Indien de ondergetekende hierboven geen keuze aanduidt, dan is de volmachthouder verplicht om zich te 
onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal hij verplicht zijn te stemmen of zich te 
onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit overeenkomstig de hierboven gegeven steminstructies. De 
volmachthouder zal echter het recht hebben om af te wijken van de bovenvermelde steminstructies indien de 
uitvoering daarvan nadelig zou zijn voor de belangen van de ondergetekende. De volmachthouder zal in dat 

geval de ondergetekende op de hoogte brengen van elke afwijking en de verantwoording daarvoor. In geval van 

een belangenconflict zal de volmachthouder altijd verplicht zijn om niet deel te nemen aan de stemming over de 
nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit. 
 

*   *   * 
 

De houders van effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk tegen 17 april 2012 per post, 
fax of e-mail hun ondertekende volmachten hetzij aan de Vennootschap op het hierna vermelde adres of nummer 
hetzij aan een kantoor van ING Belgium bezorgen. 
 
De houders van effecten op naam moeten hun ondertekende volmachten uiterlijk tegen 17 april 2012 per post, fax 
of e-mail aan de Vennootschap bezorgen op het hierna vermelde adres of nummer.   
 
Aandeelhouders die verkiezen te worden vertegenwoordigd door een volmachthouder moeten bovendien 
voldoen aan de registratie- en bevestigingprocedure beschreven in de oproeping tot de algemene vergadering. 
 
Deze volmacht is onherroepelijk.  Houders van aandelen die een volmacht hebben verleend mogen de algemene 
vergadering nog steeds bijwonen maar zullen niet persoonlijk kunnen stemmen. 
 
Adres van de Vennootschap: 
 

Delhaize Groep NV 
c/o De heer Pierre-François Leybaert 
Square Marie Curie 40 
1070 Brussel 
België 
Tel.: + 32 2 412 21 21 
Fax:  + 32 2 412 85 68 
e-mail: generalmeeting@delhaizegroup.com 

 
 
 
 
 
Handtekening :  ________________________________ 

Naam: ................……………………………… 

Functie: ................……………………………… 

Datum: ................……………………………… 

 

 

Rechtspersonen moeten de voornaam, naam en functie van de natuurlijke persoon/personen die deze 
volmacht voor hun rekening ondertekent/ondertekenen vermelden. Indien ondergetekende geen natuurlijke 
persoon is die zelf deze volmacht ondertekent, verklaart en waarborgt de ondertekenaar ten opzichte van 
Delhaize Groep gemachtigd te zijn om deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de 
ondergetekende. 

mailto:generalmeeting@delhaizegroup.com

