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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
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volgend op de gewone algemene vergadering
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AGENDA

I.

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

II.

Wijzigingen van de statuten
2.1. Artikel 10quater : verwerven op de beurs van eigen aandelen van de vennootschap
De Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgesteld om aan de Raad van Bestuur,
voor een periode van 5 jaar, ingaand op de Algemene Vergadering van 12 mei 2009, de
toestemming te geven op de beurs aandelen van de vennootschap te verwerven of te
vervreemden voor een maximum van in totaal 16.940.000 aandelen om de verbintenissen
inzake de dekking van de aandelenopties na te komen.
De eerste alinea en paragraaf 2 van de derde alinea van Artikel 10quater van de Statuten
zouden hiertoe vervangen worden door volgende teksten :
« 1° De Raad van Bestuur heeft de toestemming gekregen op de beurs aandelen van de
vennootschap te verwerven over een periode van vijf jaar, die aanvangt op de Algemene
Vergadering van twaalf mei tweeduizend en negen en dit voor een maximum van zestien
miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen en dit tegen een koers tussen de
twintig euro (20 EUR) en honderdvijftig euro (150 EUR). »
« De door deze dochtervennootschappen verworven aandelen komen ten laste van het totaal
van zestien miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen bedoeld onder
punt 1. »

2.2. Artikel 13bis : transparantie van belangrijke deelnemingen
Er wordt de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld de drempels voor de
stemrechten aan te passen waarbij aandeelhouders gehouden zijn op korte termijn kennis te
geven van de overschrijding van deze drempels, zowel in de zin van een verhoging als van
een verlaging.

Artikel 13bis van de statuten zou dan door volgende tekst worden vervangen :
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« 1° De natuurlijke of rechtspersoon die aandelen van de vennootschap verwerft die stemrecht
opleveren in de algemene vergadering, dient binnen de wettelijk bepaalde termijn aan de
vennootschap en aan de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen te melden hoeveel
aandelen hij bezit, wanneer het bij deze aandelen horend stemrecht de drempel van de drie procent
van het totaal aantal bestaande stemmen overschrijdt, afzonderlijk dan wel krachtens een
gezamenlijk optreden, in de zin van de wet.
Hetzelfde geldt wanneer de persoon die verplicht is de hogervermelde verklaring af te leggen, het
aantal verworven aandelen met stemrecht op vijf procent en tot op zeven en een halve procent
brengt, en voor elke overschrijding met een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal
bestaande stemrechten.
Deze persoon zal eenzelfde verklaring moeten afleggen als door een vervreemding het aantal
stemrechten waarvan hij titularis is, afzonderlijk, dan wel als gevolg van een gezamenlijk optreden,
tot onder voornoemde drempels wegzakt.
2° Elke natuurlijke of rechtspersoon die, op de publicatiedatum van de Bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van dit artikel 13bis, aandelen bezit die hem stemrechten in de algemene vergadering van
de vennootschap verlenen waardoor hij, afzonderlijk of door een gezamenlijk optreden zoals
bedoeld door de wet, de drie of de zeven en een halve procent van het totaal aantal stemmen
overschrijdt, dient dit bekend te maken aan de Vennootschap en aan de Commissie van het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen, en dit binnen de 10 beursdagen te beginnen vanaf de datum van deze
publicatie.
3° Onder voorbehoud van de door de wet toegestane afwijkingen, die moeten worden verstaan ten
aanzien van de hierboven bepaalde drempels, kan niemand op de algemene vergadering van de
vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan effecten
waarvan hij overeenkomstig de wet en deze statuten ten minste twintig dagen vóór de datum van de
bovenbedoelde vergadering kennis heeft gegeven ».

2.3. Artikel 19 al. 3 : Auditcomité
Er wordt voorgesteld de referentie bij artikel 133 § 6 van het Wetboek Vennootschappen te
vervangen door deze van artikel 526 bis van hetzelfde Wetboek in verband met de verplichting een
Auditcomité te hebben.

