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Vergelijking van de huidige versie van de statuten met de gewijzigde versie zoals voorgesteld aan de 
buitengewone algemene vergadering van 27 april 2011 

 
 

ARTIKEL NEGEN - INKOOP, INPANDNEMING, EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN. 
Huidige versie van artikel 9 van de statuten: 
 
 
De vennootschap mag haar eigen aandelen inkopen of in pand nemen 
onder de voorwaarden voorgeschreven door de wet. De raad van bestuur 
is gemachtigd om op of buiten de beurs de aandelen van de 
vennootschap, verworven door deze laatste, te vervreemden onder de 
voorwaarden door hem bepaald, zonder voorafgaande machtiging van de 
algemene vergadering, overeenkomstig de wet. 
 
De hierboven vermelde machtigingen strekken zich eveneens uit tot 
verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap 
door haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de 
wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerving door 
dochtervennootschappen van aandelen van hun moedervennootschap en 
zijn hernieuwbaar overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. 

De buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei 
tweeduizend en negen heeft de raad van bestuur gemachtigd om 
maximum tien percent (10% ) van de uitgegeven aandelen van de 
vennootschap te verwerven, tegen een minimum eenheidsprijs van één 
euro (EUR 1) en tegen een maximum eenheidsprijs die niet hoger mag 
zijn dan twintig percent (20%) boven de hoogste slotkoers van het 
aandeel van de vennootschap op Euronext Brussels gedurende de twintig 
(20) handelsdagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging 
werd toegestaan voor een duur van twee (2) jaar vanaf de buitengewone 
algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en negen en 
strekt zich eveneens uit tot de verwerving van aandelen van de 
vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin 
van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerving door 
dochtervennootschappen van aandelen van hun moedervennootschap. 
 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 9 van 
de statuten als volgt luiden: 
 
De vennootschap mag haar eigen aandelen inkopen of in pand 
nemen onder de voorwaarden voorgeschreven door de wet. De 
raad van bestuur is gemachtigd om op of buiten de beurs de 
aandelen van de vennootschap, verworven door deze laatste, te 
vervreemden onder de voorwaarden door hem bepaald, zonder 
voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, 
overeenkomstig de wet. 
 
De hierboven vermelde machtigingen strekken zich eveneens uit 
tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de 
vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen, 
in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de 
verwerving door dochtervennootschappen van aandelen van hun 
moedervennootschap en zijn hernieuwbaar overeenkomstig de 
geldende wettelijke bepalingen. 

De buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig april 
tweeduizend en elf heeft de raad van bestuur gemachtigd om 
maximum tien percent (10%) van de uitgegeven aandelen van de 
vennootschap te verwerven, tegen een minimum eenheidsprijs 
van één euro (EUR 1) en tegen een maximum eenheidsprijs die 
niet hoger mag zijn dan twintig percent (20%) boven de hoogste 
slotkoers van het aandeel van de vennootschap op Euronext 
Brussels gedurende de twintig (20) handelsdagen voorafgaand 
aan de verwerving. Deze machtiging werd toegestaan voor een 
duur van vijf (5) jaar vanaf de buitengewone algemene 
vergadering van zevenentwintig april tweeduizend en elf en strekt 
zich eveneens uit tot de verwerving van aandelen van de 
vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen 
in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de 
verwerving door dochtervennootschappen van aandelen van hun 
moedervennootschap. 

ARTIKEL NEGENTIEN - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
Huidige versie van artikel 19 van de statuten: 
 
 
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed 
om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk 
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.  Hij is 
bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet aan de algemene 
vergadering zijn voorbehouden.  Hij heeft onder andere de bevoegdheid 
alle leningen door middel van kredietopening of anderszins aan te gaan, 
zelfs door uitgifte van obligaties mits zij niet converteerbaar noch met 
voorkeurrecht zijn, behoudens uitdrukkelijke toelating van de algemene 
vergadering binnen de voorwaarden voorzien door de wettelijk van kracht 
zijnde bepalingen. 
 
 
De raad van bestuur richt binnen de raad een auditcomité op, bevoegd 
om permanent toezicht over de opdrachten van de commissaris te 
houden en om bijkomende taken uit te voeren die door de raad van 
bestuur mogen bepaald  worden. 
 
De raad van bestuur mag andere comités oprichten en hun opdrachten 
omschrijven. 
 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 19 van 
de statuten als volgt luiden: 
 
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden 
bekleed om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen 
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het 
maatschappelijk doel.  Hij is bevoegd voor alle handelingen die 
niet door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.  
Hij heeft onder andere de bevoegdheid alle leningen door middel 
van kredietopening of anderszins aan te gaan, zelfs door uitgifte 
van obligaties mits zij niet converteerbaar noch met voorkeurrecht 
zijn, behoudens uitdrukkelijke toelating van de algemene 
vergadering binnen de voorwaarden voorzien door de wettelijk van 
kracht zijnde bepalingen. 
 
De raad van bestuur richt binnen de raad een auditcomité en een 
vergoedings- en benoemingscomité op, met de bevoegdheden 
zoals bepaald door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen met 
betrekking tot respectievelijk een auditcomité en een 
remuneratiecomité, en met dergelijke bijkomende bevoegdheden 
die door de raad van bestuur mogen bepaald worden. 
 
De raad van bestuur mag andere comités oprichten en hun 
opdrachten omschrijven. 
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ARTIKEL NEGENENTWINTIG - VERGADERING 
Huidige versie van artikel 29 van de statuten: 
 
 
De gewone algemene vergadering komt  van rechtswege bijeen op de 
vierde donderdag van de maand mei, om vijftien uur. 
 
Indien  bewuste dag een wettelijk erkende feestdag is, zal de vergadering 
op de eerstvolgende of op de voorgaande werkdag bijeenkomen. 
 
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan worden 
samengeroepen, telkens het maatschappelijk belang dit vereist. Zij moet 
samengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die 
tezamen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 
 
In dergelijk geval vermelden de aandeelhouders in hun verzoek de 
punten die op de agenda moeten staan, en moet de raad van bestuur of 
de commissarissen de algemene vergadering oproepen binnen de zes 
weken volgend op het verzoek. 
 
De algemene vergaderingen worden gehouden in één der gemeenten 
van de Brusselse Agglomeratie, op de plaats die in de oproeping is 
aangeduid. 
 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 29 van 
de statuten als volgt luiden: 
 
De gewone algemene vergadering komt  van rechtswege bijeen 
op de vierde donderdag van de maand mei, om vijftien uur. 
 
Indien  bewuste dag een wettelijk erkende feestdag is, zal de 
vergadering op de eerstvolgende of op de voorgaande werkdag 
bijeenkomen. 
 
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan 
worden samengeroepen, telkens het maatschappelijk belang dit 
vereist. Zij moet samengeroepen worden op aanvraag van de 
aandeelhouders die tezamen een vijfde van het maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigen.  In dergelijk geval vermelden de 
aandeelhouders in hun verzoek de punten die op de agenda 
moeten staan, en moet de raad van bestuur of de commissarissen 
de algemene vergadering oproepen binnen de zes weken volgend 
op het verzoek. 

 
Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie percent 
(3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te 
behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene 
vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met 
betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te 
behandelen onderwerpen, overeenkomstig de wet. 
 
De algemene vergaderingen worden gehouden in één der 
gemeenten van de Brusselse Agglomeratie, op de plaats die in de 
oproeping is aangeduid. 
 

ARTIKEL DERTIG – OPROEPINGEN 
Huidige versie van artikel 30 van de statuten: 
 
 
De algemene vergadering komt samen na oproeping door de raad van 
bestuur of de commissarissen. 
 
De oproepingen vermelden de agenda en gebeuren in de vorm en binnen 
de termijnen vereist door de wettelijk van kracht zijnde bepalingen. De 
oproepingen tot de algemene vergaderingen besloten door de raad van 
bestuur kunnen geldig worden ondertekend in zijn naam door één van de 
personen belast met het dagelijks bestuur. 
 
De oproepingen tot de jaarvergadering dienen verplicht te vermelden, 
onder de punten die op de agenda voorkomen, de bespreking van de 
verslagen opgesteld door de bestuurders en de commissarissen, de 
bespreking van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en 
commissarissen, de herbenoeming en vervanging van de uittredende of 
ontbrekende bestuurders en commissarissen. 
 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 30 van 
de statuten als volgt luiden: 
 
De algemene vergadering komt samen na oproeping door de raad 
van bestuur of de commissarissen. 
 
De oproepingen vermelden de agenda en gebeuren in de vorm en 
binnen de termijnen vereist door de wettelijk van kracht zijnde 
bepalingen. De oproepingen tot de algemene vergaderingen 
besloten door de raad van bestuur kunnen geldig worden 
ondertekend in zijn naam door één van de personen belast met 
het dagelijks bestuur. 
 
Samen met de oproeping, wordt aan de houders van aandelen op 
naam een afschrift toegezonden van de stukken die hen moeten 
worden ter beschikking gesteld. Vanaf de datum van 
bekendmaking van deze oproeping, kunnen alle aandeelhouders 
kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen, 
overeenkomstig de wet. 
 

ARTIKEL EENENDERTIG – BERICHT VAN AANWEZIGHEID EN NEERLEGGING VAN EFFECTEN 
Huidige versie van artikel 31 van de statuten: 
 
 

ARTIKEL EENENDERTIG – BERICHT VAN AANWEZIGHEID EN 
NEERLEGGING VAN EFFECTEN 

 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de 
houders van effecten op naam, uiterlijk de vierde werkdag die de dag van 
de algemene vergadering voorafgaat aan de raad van bestuur hun 
voornemen te kennen geven dat zij zich op de vergadering op hun 
rechten zullen beroepen. 
    
Uiterlijk de vierde werkdag die de dag van de vergadering voorafgaat, 
moeten de houders van gedematerialiseerde effecten hun voornemen te 
kennen geven dat zij zich op de vergadering op hun rechten zullen 
beroepen aan één van de financiële instellingen of andere instellingen 
aangewezen in de oproeping en krachtens de modaliteiten uiteengezet in 
de oproeping. Binnen dezelfde termijn zal één van de financiële 
instellingen of andere instellingen aangewezen in de oproeping aan de 
vennootschap een attest meedelen waarin de onbeschikbaarheid van de 
effecten wordt bevestigd tot en met de datum van de algemene 
vergadering. 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 31 van 
de statuten als volgt luiden: 
 

ARTIKEL EENENDERTIG – AANWEZIGHEIDS-
FORMALITEITEN 

 
Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een 
algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen 
wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige 
registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 
registratiedatum, zijnde de veertiende dag vóór de algemene 
vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd), 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. 
 
De aandeelhouders moeten, uiterlijk op de zesde dag vóór de 
datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de 
daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) melden dat 
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Binnen dezelfde termijn moeten de eigenaars van de effecten aan 
toonder hun effecten neerleggen op de maatschappelijke zetel. 
Behoudens indien het orgaan dat bijeenroept er anders over beslist en dit 
aangeeft in de oproeping, kan de fysieke neerlegging van de effecten aan 
toonder op de maatschappelijke zetel rechtsgeldig worden vervangen 
door de mededeling aan de vennootschap, binnen dezelfde termijn, van 
een attest opgesteld door één van de financiële instellingen aangewezen 
in de oproeping, waarin de onbeschikbaarheid van de effecten wordt 
bevestigd tot en met de datum van de algemene vergadering. 
    
De obligatiehouders mogen op de vergadering aanwezig zijn, nochtans 
enkel met adviserende stem, indien zij hun titels overeenkomstig 
onderhavig artikel gedeponeerd hebben. 
 

zij deel willen nemen aan de algemene vergadering. 
 
De obligatiehouders of houders van warranten mogen op de 
algemene vergadering aanwezig zijn, nochtans enkel met 
adviserende stem, indien zij de aanwezigheidsformaliteiten 
hebben vervuld die op de aandeelhouders van toepassing zijn. 
 

ARTIKEL TWEEENDERTIG - VERTEGENWOORDIGING 
Huidige versie van artikel 32 van de statuten: 
    
 
Iedere stemgerechtigde eigenaar van effecten mag zich op de algemene 
vergadering door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. 
    
Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de 
rechtspersonen en de handelsvennootschappen worden 
vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire lichamen die, op hun 
beurt, zich door een lasthebber kunnen laten vertegenwoordigen. De 
echtgenoten mogen elkaar wederzijds vertegenwoordigen. 
    
De raad van bestuur zal de vorm van de volmachten mogen bepalen. 
Deze worden neergelegd in de plaats aangeduid in de oproeping uiterlijk 
de vierde werkdag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat. 
De volmachten kunnen eveneens per fax worden verzonden naar het 
nummer aangeduid in de oproeping, ten laatste de vierde werkdag voor 
de dag van de algemene vergadering, in zoverre dat het ondertekend 
origineel van die volmachten ten laatste bij het begin van de algemene 
vergadering wordt overgemaakt aan het bureau van de algemene 
vergadering. Bij gebreke daaraan erkent de vennootschap de 
bevoegdheden van de gevolmachtigde niet. 
 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 32 van 
de statuten als volgt luiden: 
 
Iedere stemgerechtigde eigenaar van effecten mag zich op de 
algemene vergadering door een of meer gemachtigden laten 
vertegenwoordigen, overeenkomstig de wet. 

 
Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, 
de rechtspersonen en de handelsvennootschappen worden 
vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of 
statutaire organen die, op hun beurt, zich door een of meer 
lasthebbers kunnen laten vertegenwoordigen, overeenkomstig de 
wet. De echtgenoten mogen elkaar wederzijds vertegenwoordigen. 
 
De raad van bestuur zal de vorm van de volmachten mogen 
bepalen. De volmachten moeten door de vennootschap worden 
ontvangen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de 
vergadering. 

 
 

ARTIKEL DRIEENDERTIG - BUREAU 
Huidige versie van artikel 33 van de statuten: 
 
    
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de 
raad van bestuur of, bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter, 
ingeval er één verkozen is, door een afgevaardigd bestuurder, of nog 
eens bij hun ontstentenis door de oudste en er in toestemmende 
bestuurder onder de aanwezige bestuurders. 
    
De voorzitter duidt de secretaris aan. 
    
De vergadering kiest twee stemopnemers. 
    
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan. 
 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 33 van 
de statuten als volgt luiden: 
 
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter 
van de raad van bestuur of, bij diens ontstentenis door de 
ondervoorzitter, ingeval er één verkozen is, door een afgevaardigd 
bestuurder, of nog eens bij hun ontstentenis door de oudste en er 
in toestemmende bestuurder onder de aanwezige bestuurders. 
    
De voorzitter duidt de secretaris aan. De algemene vergadering 
kiest een of meer stemopnemers. 

 

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDAGING 
Huidige versie van artikel 34 van de statuten: 
   
 
De raad van bestuur heeft het recht om de zitting met betrekking tot elke 
gewone of andere algemene vergadering te verdagen. De beslissing van 
de raad van bestuur moet niet worden gemotiveerd. 
    
De beslissing tot verdaging van een vergadering doet elk genomen 
besluit te niet en de aandeelhouders worden binnen drie weken opnieuw 
opgeroepen met dezelfde agenda. 
De formaliteiten vervuld in het kader van artikel éénendertig om deel te 
nemen aan de eerste vergadering van de algemene vergadering blijven 
geldig voor de tweede vergadering. Daarenboven kunnen in het kader 
van de twee vergadering binnen de statutaire termijnen nieuwe fysieke 
neerleggingen gebeuren van titels aan toonder en worden nieuwe 
mededelingen van attesten van onbeschikbaarheid van zulke effecten, 
alsook nieuwe berichten van aanwezigheid van houders van titels op 
naam, aanvaard. 
 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 34 van 
de statuten als volgt luiden: 
 
De raad van bestuur heeft het recht om de zitting met betrekking 
tot elke gewone of andere algemene vergadering te verdagen. De 
beslissing van de raad van bestuur moet niet worden gemotiveerd. 
 
De beslissing tot verdaging van een vergadering doet elk 
genomen besluit te niet en de aandeelhouders worden binnen vijf 
weken opnieuw opgeroepen met dezelfde agenda. 
De formaliteiten en volmachten vervuld en gegeven aan de 
vennootschap overeenkomstig artikel éénendertig en tweeëndertig 
voor de eerste vergadering zijn niet geldig voor de tweede 
vergadering. De raad van bestuur zal een nieuwe registratiedatum 
bepalen voor de tweede vergadering in het kader van artikel 
éénendertig. De aandeelhouders van wie de aandelen zijn 
geregistreerd op hun naam op deze nieuwe registratiedatum 
hebben het recht om deel te nemen aan de tweede vergadering en 
om er het stemrecht uit te oefenen mits vervulling van de 
aanwezigheidsformaliteiten voor de tweede vergadering waarnaar 
verwezen wordt in artikel éénendertig. 
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ARTIKEL ZESENDERTIG - BERAADSLAGING 
Huidige versie van artikel 36 van de statuten: 
 
    
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet in de 
agenda vermeld staan. 
    
Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten bij 
meerderheid van stemmen getroffen, welk ook het aantal zij van de 
aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn. 
    
In geval van benoeming, indien geen enkele kandidaat de volstrekte 
meerderheid der stemmen behaalt, wordt er overgegaan tot een 
herstemming tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen 
behaald hebben. In geval van staking der stemmen bij de herstemming 
wordt de oudste kandidaat verkozen. 
    
De stemming gebeurt bij handopsteken, bij naamafroeping of via 
elektronische apparatuur, tenzij de algemene vergadering er anders over 
beslist. 
    
Elke aandeelhouder kan op elke algemene vergadering per brief 
stemmen, mits gebruikmaking van een formulier dat door de 
vennootschap ter beschikking wordt gesteld met vermelding van (i) naam 
en adres of maatschappelijke zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal 
aandelen waarmee de aandeelhouder zal stemmen, en (iii) de 
aanduiding, voor elk punt van de agenda, van de stem van de 
aandeelhouder. De aandelen zullen slechts worden meegeteld voor de 
stemming en de berekening van het quorum indien de vennootschap het 
formulier heeft ontvangen uiterlijk de vierde werkdag die de dag van de 
algemene vergadering voorafgaat. Elke aandeelhouder die per brief stemt 
dient de neerleggingsverplichtingen waarnaar verwezen wordt in artikel 
éénendertig na te leven. 
    
Een aanwezigheidslijst, die de namen van de aandeelhouders en het 
aantal van hun aandelen vermeldt, moet door ieder van hen of door hun 
gevolmachtigde ondertekend worden alvorens zij de plaats der 
vergadering binnentreden.  

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 36 van 
de statuten als volgt luiden: 
 
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet 
in de agenda vermeld staan. 
    
Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten 
bij meerderheid van stemmen getroffen, welk ook het aantal zij 
van de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn. 
    
In geval van benoeming, indien geen enkele kandidaat de 
volstrekte meerderheid der stemmen behaalt, wordt er overgegaan 
tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het grootste 
aantal stemmen behaald hebben. In geval van staking der 
stemmen bij de herstemming wordt de oudste kandidaat verkozen. 
    
De stemming gebeurt bij handopsteken, bij naamafroeping of via 
elektronische apparatuur, tenzij de algemene vergadering er 
anders over beslist. 
    
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die 
de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar verwezen 
wordt in artikel éénendertig, aan de algemene vergadering 
deelnemen door middel van elektronische communicatiemiddelen 
mits vervulling van de voorwaarden en formaliteiten uiteengezet in 
de oproeping. De oproeping bevat bepalingen met betrekking tot 
de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders 
die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de 
vergadering deelnemen te identificeren en bepaalt of zij kunnen 
deelnemen aan de beraadslagingen of vragen stellen. 
 
De aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben 
vervuld waarnaar verwezen wordt in artikel éénendertig, kunnen 
op afstand stemmen op een algemene vergadering door een 
formulier in te vullen dat hen door de vennootschap ter 
beschikking wordt gesteld, hetzij per brief hetzij, indien toegelaten 
in de oproeping, langs elektronische weg. Er wordt alleen maar 
rekening gehouden met de aandelen voor de stemming en de 
berekening van de regels inzake quorum indien het formulier dat 
door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld geldig is 
ingevuld en terugbezorgd aan de vennootschap uiterlijk op de 
zesde dag vóór de datum van de vergadering. Indien de oproeping 
aandeelhouders toelaat om op afstand te stemmen langs 
elektronische weg, bevat de oproeping bepalingen met betrekking 
tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de 
aandeelhouders die op afstand stemmen te identificeren. 
 
Een aanwezigheidslijst, die de namen van de aandeelhouders 
vermeldt en het aantal aandelen dat voor de stemming 
geregistreerd is, moet door ieder van hen of door hun 
gevolmachtigde ondertekend worden alvorens zij de plaats der 
vergadering binnentreden. 
  

ARTIKEL ACHTENDERTIG - INVENTARIS EN JAARREKENING 
Huidige versie van artikel 38 van de statuten: 
 
 

ARTIKEL ACHTENDERTIG - INVENTARIS EN JAARREKENING 
 
Het maatschappelijk boekjaar loopt van één januari tot éénendertig 
december van ieder jaar. 
    
Op éénendertig december van ieder jaar maken de bestuurders een 
inventaris op, alsmede het jaarverslag en de jaarrekening 
overeenkomstig de wet. 
    
Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de 
aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis  nemen: 
1° van de jaarrekening; 
2° van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere 

effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken; 
3° van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben 

volstort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun 
woonplaats; 

4° van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen. 
 
De jaarrekening, alsmede het jaarverslag en het verslag van de 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 38 van 
de statuten als volgt luiden: 
 

ARTIKEL ACHTENDERTIG - BOEKJAAR 
 
Het maatschappelijk boekjaar loopt van één januari tot 
éénendertig december van ieder jaar. 
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commissarissen, worden gezonden aan de houders van aandelen op 
naam, terzelfder tijd als de oproeping. 
    
Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, 
vijftien dagen vóór de vergadering kosteloos een exemplaar van de in het 
vorige lid vermelde stukken verstrekt 

ARTIKEL NEGENENDERTIG - STEMMING OVER DE JAARREKENING 
Huidige versie van artikel 39 van de statuten: 
 
 
De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag 
van de commissarissen en behandelt de jaarrekening. 
    
In het bijzonder, antwoorden de bestuurders op de vragen die hun door 
de aandeelhouders worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de 
punten op de agenda. 
    
De commissarissen antwoorden op de vragen die hun worden gesteld 
door de aandeelhouders betreffende hun verslag. 
    
De gewone algemene vergadering doet uitspraak over de aanneming van 
de jaarrekening. 
    
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij 
afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te 
verlenen kwijting. 
    
Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van 
de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste 
opgave in dejaarrekening, en, wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, 
wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. 
    
Het jaarverslag, het verslag van de commissarissen, de jaarrekening, 
alsmede de stukken bedoeld in de wettelijk van kracht zijnde bepalingen, 
moeten binnen dertig dagen na goedkeuring door de vergadering door 
toedoen van de raad van bestuur bij de Nationale Bank van België 
worden neergelegd.  

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 39 van 
de statuten als volgt luiden: 
 
De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het 
verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening. 
    
In het bijzonder, antwoorden de bestuurders en commissarissen 
op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders, 
overeenkomstig de wet. 
    
De gewone algemene vergadering doet uitspraak over de 
aanneming van de jaarrekening. 
    
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij 
afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en 
commissarissen te verlenen kwijting. 
    
Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware 
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige 
weglating of onjuiste opgave in dejaarrekening, en, wat de 
extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk 
zijn aangegeven in de oproeping. 
    
Het jaarverslag, het verslag van de commissarissen, de 
jaarrekening, alsmede de stukken bedoeld in de wettelijk van 
kracht zijnde bepalingen, moeten binnen dertig dagen na 
goedkeuring door de vergadering door toedoen van de raad van 
bestuur bij de Nationale Bank van België worden neergelegd. 
 

ARTIKEL ZEVENENVEERTIG – OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN 
Huidige versie van artikel 47 van de statuten: 
 
De vierde en de vijfde paragraaf van artikel twaalf van deze statuten, 
zoals ze werden goedgekeurd door de vergadering van de 
aandeelhouders van tweeëntwintig mei tweeduizend en acht zullen pas 
van toepassing zijn vanaf een september tweeduizend en acht, datum 
waarop de Wet van twee mei tweeduizend en zeven betreffende de 
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van kracht wordt. Tot die 
datum zal elke kennisgeving gedaan in uitvoering van paragraaf een, 
twee en drie van artikel twaalf gericht moeten worden aan de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen en de raad van bestuur van de 
vennootschap, uiterlijk op de tweede handelsdag te rekenen vanaf het 
ogenblik waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden of, in geval van 
effecten aanvaard door de erfgenaam, binnen de dertig dagen na de 
aanvaarding van de nalatenschap overeenkomstig de Wet van twee 
maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen.  
 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 47 van 
de statuten verwijderd worden. 
 

OVERGANGSBEPALING 
Huidige versie van de overgangsbepaling van de statuten: 
 
 
De effecten gekwalificeerd als maatschappelijk aandeel op het ogenblik 
van hun uitgifte door de vennootschap moeten voortaan worden 
gekwalificeerd als aandelen. De rechten daaraan verbonden blijven 
ongewijzigd. 
 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal de 
overgangsbepaling van de statuten als volgt luiden: 
 
De wijzigingen van artikelen 9, 19, 33, 38, 39 en 47 en de 
overgangsbepaling van deze statuten, zoals goedgekeurd door de 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders 
gehouden op zevenentwintig april tweeduizend en elf, treden in 
werking vanaf deze datum. De wijzigingen van artikelen 29, 30, 
31, 32, 34 en 36 van deze statuten, zoals goedgekeurd door deze 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, 
treden in werking op de uiterste datum waarop de statuten van de 
Vennootschap zullen moeten worden gewijzigd krachtens de 
Belgische wet die zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van 
Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten 
van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, zoals 
deze datum zal worden bepaald door deze wet. 
 

 


