
De Raad van Bestuur van RealDolmen NV heeft de eer u uit te nodigen voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap,
die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te
1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, op 29 september 2010 vanaf 17.00 uur.
Deze Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de agenda-
punten die werden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van
8 september 2010, waarvoor het vereiste quorum niet werd behaald. 
De agenda en voorstellen van besluit van de Buitengewone Algemene
Vergadering zijn als volgt:

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET ENIG AGENDAPUNT
1 Wijziging van de statuten.
1.1.Toevoeging van een elektronisch register van aandelen op naam - wijziging van

artikel 11 van de statuten.
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om de mogelijkheid te
voorzien het register van aandelen op naam in elektronische vorm te houden
en het beheer ervan uit te besteden aan een derde partij.
Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om artikel 11 van de statuten te
wijzigen door een zin toe te voegen als volgt: “Het register van aandelen op
naam kan ook in elektronische vorm worden aangehouden. De Raad van Bestuur
kan beslissen om de handhaving en het beheer van het elektronisch aandelenregis-
ter uit te besteden aan een derde partij. Alle vermeldingen in het register, met inbe-
grip van overdrachten en omzettingen, kunnen geldig gebeuren op basis van docu-
menten of instructies die de overdrager, de overnemer en/of de houder van de effec-
ten, elektronisch of op een andere wijze doorstuurt.
De toevoeging van deze clausule zal eveneens van toepassing blijven nadat artikel
11 van de statuten wordt vervangen door de bepalingen die door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30 september 2009 werd goedge-
keurd en zal daaraan worden toegevoegd”. 

1.2.Hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging van eigen effecten ter voor-
koming van een ernstig en dreigend nadeel – wijziging van artikel 12 van de
statuten.
Voorstel van besluit: Verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur
voor een periode van drie (3) jaar om, zonder verder besluit van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders en overeenkomstig de wettelijke bepalin-
gen, aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te verkrijgen of te ver-
vreemden, ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel, en dienvolgens
alinea 2 van artikel 12 “Verkrijging van eigen effecten”, de woorden “negen-
entwintig april tweeduizend” te vervangen door de datum van de Algemene
Vergadering die tot de verlenging van de machtiging zal hebben besloten.

1.3.Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
Voorstel van Besluit: De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de
notaris met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeen-
komstig de wettelijke bepalingen terzake.

ooOoo
De houders van warrants en converteerbare obligaties uitgegeven door de
Vennootschap kunnen overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennoot-
schappen slechts deelnemen aan de vergadering met raadgevende stem.
Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van
financiële instrumenten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar
artikel 24 van de statuten van de Vennootschap en artikel 536 van het Wetboek
van vennootschappen, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen te vervul-
len:
• De houders van respectievelijk aandelen en warrants op naam moeten inge-

schreven zijn in respectievelijk het register van aandelen of warrants op naam
van de Vennootschap en moeten de Raad van Bestuur uiterlijk op de derde
werkdag (exclusief zaterdag) vóór de Algemene Vergadering in kennis stellen
van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

• De houders van aandelen aan toonder moeten uiterlijk op de derde werkdag
(exclusief zaterdag) vóór de vergadering hun aandelen neerleggen in een kan-
toor van KBC Bank of BNP Paribas Fortis Bank.

• De houders van aandelen of converteerbare obligaties in gedematerialiseerde
vorm moeten uiterlijk op de derde werkdag (exclusief zaterdag) vóór de ver-
gadering in een kantoor van KBC Bank of BNP Paribas Fortis Bank of op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap een attest neerleggen dat is afge-
leverd door de erkend rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling en
waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen of converteerbare obligaties
tot na de datum van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

De houders van financiële instrumenten uitgegeven door de Vennootschap die
zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, worden verzocht gebruik te
maken van het model van volmacht (met steminstructies) dat op de maatschappe-
lijke zetel van de Vennootschap ter beschikking ligt. Zij worden verzocht om, in
voorkomend geval, hun volmacht schriftelijk te laten toekomen op de zetel van de
Vennootschap, ten minste vijf (5) dagen vóór de datum van de vergadering.
De houders van financiële instrumenten uitgegeven door de Vennootschap kun-
nen op de zetel van de Vennootschap kennis nemen en kosteloos een kopie ver-
krijgen van de documenten en verslagen vermeld in de agenda van de vergadering,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de deelnemers ver-
zocht minstens een half uur voor de aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.
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