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Agenda van de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 26 mei 2005
om 14 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
I.

Bevoegdheden van de raad van bestuur in verband met het toegestaan kapitaal in geval
van een openbaar overnamebod
1.

Bijzonder verslag van de raad van bestuur over de hernieuwing van de bevoegdheden van de
raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal in geval van een openbaar
overnamebod overeenkomstig artikel 604 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

2.

Wijziging van artikel 9 A. laatste lid van de statuten.
Voorstel van beslissing: Voorstel om de bevoegdheden te hernieuwen die aan de raad van
bestuur werden gegeven om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen
wanneer de raad van bestuur een kennisgeving heeft ontvangen van een openbaar
overnamebod met betrekking tot de vennootschap. In dergelijk geval, wordt de raad van
bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders, zelfs ten
gunste van bepaalde personen, te beperken of in te trekken. Deze machtiging wordt
toegekend voor een periode van drie jaren vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2005. In dit verband wordt voorgesteld om het
laatste lid van artikel 9 A. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur kan voorgaande bevoegdheden gebruiken, voor zover dit wettelijk is
toegelaten, zelfs wanneer de raad van bestuur een kennisgeving heeft ontvangen van een
openbaar overnamebod met betrekking tot de vennootschap. In dergelijk geval is de raad
van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders, zelfs ten
gunste van bepaalde personen, te beperken of op te heffen. Deze bijzondere machtiging
werd aan de raad van bestuur verleend voor een periode van drie jaren vanaf de datum van
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van zesentwing mei
tweeduizend en vijf. Deze machtiging kan hernieuwd worden binnen de voorwaarden
voorzien door de wet.”

II.

Bevoegdheden van de raad van bestuur met betrekking tot de inkoop, inpandneming en
vervreemding van eigen aandelen
1.

Wijziging van artikel 10, tweede en derde lid van de statuten – ernstig en dreigend nadeel
voor de vennootschap
Voorstel van beslissing: Voorstel om (i) de bevoegdheden die aan de raad van bestuur
werden gegeven om aandelen van de vennootschap in te kopen en te vervreemden wanneer
dergelijke inkoop of vervreemding noodzakelijk is om een ernstig en dreigend nadeel aan de
vennootschap te voorkomen, te hernieuwen voor een periode van drie jaren vanaf de datum
van de publicatie van deze machtiging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om (ii)
rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap te machtigen voor dezelfde
periode om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden, in de zin van de
wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerving door dochtervennootschappen van
aandelen van hun moedervennootschap. In dit verband wordt voorgesteld om het tweede en
derde lid van artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Op zesentwintig mei tweeduizend en vijf heeft de buitengewone vergadering van
aandeelhouders de raad van bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap in te
kopen en te vervreemden wanneer dergelijke inkoop of vervreemding noodzakelijk is om
ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen. Deze machtigingen worden
verleend voor een periode van drie jaren vanaf de datum van de publicatie van deze
machtigingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
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.”
2.

Wijziging van artikel 10, vierde lid van de statuten
Voorstel van beslissing: Voorstel om (i) aan de raad van bestuur gedurende achttien
maanden de bevoegdheid toe te kennen om eigen aandelen van de vennootschap te
verwerven en om (ii) voor dezelfde periode, rechtstreekse dochtervennootschappen van de
vennootschap te machtigen eigen aandelen van de vennootschap te verwerven in de zin van
de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerving door dochtervennootschappen
van aandelen van hun moedervennootschap. Bijgevolg wordt voorgesteld om het laatste lid
van artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
zesentwintig mei tweeduizend en vijf de raad van bestuur gemachtigd om maximum tien
(10) percent van het totaal aantal 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 (20,-) percent boven de hoogste slotkoers
van het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel gedurende de twintig (20)
handelsdagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging werd toegestaan voor een
duur van achttien (18) maanden vanaf de buitengewone algemene vergadering van
zesentwintig mei tweeduizend en vijf 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.”

III. Volmachten
Voorstel van beslissing: Voorstel om de volgende beslissing goed te keuren: "De buitengewone
algemene vergadering machtigt de raad van bestuur, met de mogelijkheid tot delegatie, 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."

