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RealDolmen  
Naamloze vennootschap/Public Limited Company 

A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen  
RPR/Legal Entities Register /BTW-VAT no. BE 0429.037.235 Brussel/Brussels 

 

 

 

VOLMACHT VOOR DE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

VAN 2 JULI 2012 

 
POWER OF ATTORNEY FOR  

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING OF JULY 2, 2012 
 

 

 

 
Ondergetekende,1 
The Undersigned 
 
 
Vertegenwoordigd door de  
Represented by 
 
met maatschappelijke zetel c.q. domicilie te B-1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, 
having its registered office or domicile at 

 
Houder van2: 
Holder of:  

 
 

aandelen ISIN BE0003899193 en/of 
shares ISIN BE0003899193 
aandelen ISIN BE0003732469 en/of 
shares ISIN BE0003732469, and/or 

 
 

warranten en/of 
 
“warrants” and/or 
 

 
converteerbare obligaties of CO’s 
convertible bonds or CB’s 

  
 
 
 
 

                                                      
1  Voor vennootschappen, gelieve aan te geven  

 de officiële maatschappelijke benaming van de vennootschap die effecten uitgegeven door RealDolmen aanhoudt; 
 de naam, voorna(a)m(en) en functie van de perso(o)n(en). 

For companies, please indicate 
 the official name of the company holding the securities issued by RealDolmen; and 
 the name, first name(s) and function of the person(s) representing the company. 

2    Gelieve het exacte aantal effecten op te geven. Om effectief deel te nemen aan de algemene vergadering moet u naast 
deze volmacht ook het bewijs van uw eigendom voorleggen, dat naargelang de vorm van de effecten, moet worden 
geleverd door middel van een attest vanwege de financiële instelling waar de titels voor uw rekening worden aangehouden 
dan wel de inschrijving in het register van effecten op naam. 

 Please indicate the exact number of securities. Please also note that you should, in order to effectively participate to the 
general meeting, provide the proof of your ownership, which, depending on the form of securities should be delivered by a 
confirmation of the financial institution which holds the securities on your behalf or the registration in the register of 
nominative securities.  
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uitgegeven door de naamloze vennootschap “RealDolmen”, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 

1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, RPR 0429.037.235 
(Brussel) (hierna de “Vennootschap”): 
issued by the corporation “RealDolmen”, with registered office at 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, 
registered in the Crossroads Bank for Enterprises RPR/RPM 0429.037.235 (Brussels) (the “Company”): 
 
stelt aan tot bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend, met recht van substitutie:  
constitutes and appoints special representatives, each acting individually, with the right of substitution: 
 

 Elke bestuurder van de vennootschap - Each director of the company, 
 Thierry de Vries, Secretaris Generaal - Thierry de Vries, Secretary General,  
 Kristin Ex, Company Lawyer – Kristin Ex, Company Lawyer.  

 
 __________________________________________ 

 
 

Hierna de “Volmachtdrager” 
Hereinafter the “Proxy Holder” 
 
 
Om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die 
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 1654 Huizingen, 
A. Vaucampslaan 42, op 2 juli 2012, vanaf 17 uur en die zal beraadslagen en beslissen over de hierna volgende 
agenda en voorstellen van besluit:  
To represent him/her at the extraordinary shareholder’s meeting, which will be held at the registered 
seat of the company, at 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, on July 2, 2012 as from 17:00h and that will 
deliberate and resolve upon the following agenda and proposed resolutions: 
 

 

1. Kapitaalvermindering bij toepassing van artikelen 620, 623, 624 en 625 Wetboek 
Vennootschappen ten bedrage van €2.523.556,27 en vernietiging van 145.389 gebundelde 
eigen aandelen ingekocht in weerwil van artikel 617 Wetboek Vennootschappen. 

 
Voorstel van Besluit 
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verminderen overeenkomstig artikel 620, 623, 624 en 625 
van het Wetboek Vennootschappen ten belope van een bedrag van €2.523.556,27 om het maatschappelijk 
kapitaal te brengen van €32.193.099,95 tot €29.669.543,68 met vernietiging van 145.389 bestaande gebundelde 
aandelen van de Vennootschap; de kapitaalvermindering zal uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk 
gestort kapitaal.  
 
  

1. Capital reduction in accordance with articles 620, 623, 624 and 625 of the Belgian Company 
Code with an amount of €2,523,556.27 and destruction of 145,389 acquired own shares 
purchased in spite of article 617 of the Belgian Company Code. 

 
Proposed of decision 
The General Meeting resolves to reduce the capital in accordance with Article 620, 623, 624 and 625 of the 
Belgian Company Code with an amount of €2,523,556.27 in order to bring the capital from €32,193,099.95 to 
€29,669,543.68 with destruction of 145,389 existing bundled shares of the Company; the capital reduction will 
exclusively be charged on the capital effectively paid up. 
 
 
 

 AKKOORD 
    In favour 

 NIET AKKOORD 
    Against 

 ONTHOUDING 
    Abstention 

 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

   To the opinion of the proxyholder 
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2. Kapitaalverhoging ten bedrage van €2.523.556,32 door incorporatie van uitgiftepremie tot 
€32.193.100,00 

 
Voorstel van Besluit  
De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van een bedrag van 
€2.523.556,32 om het kapitaal te brengen van €29.669.543,68 tot €32.193.100,00 zonder uitgifte van nieuwe 
aandelen en middels incorporatie van de uitgiftepremie in het maatschappelijk kapitaal. 

 
2. Capital increase with an amount of €2,523,556.32 through incorporation of the issuance 

premium to €32,193,100.00. 
 
Proposed of decision   
The General Meeting resolves to increase the share capital with an amount of €2,523,556.32 in order to bring 
the capital from €29,669,543.68 to €32,193,100.00 without issuance of new shares and through incorporation of 
the issuance premium into the share capital. 

 
 

 

 AKKOORD 
    In favour 

 NIET AKKOORD 
    Against 

 ONTHOUDING 
    Abstention 

 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

   To the opinion of the proxyholder 
 

3. Vaststelling van de kapitaalvermindering en kapitaalverhoging. 
 
Voorstel van Besluit 
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde 
kapitaalverhoging en kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus 
€32.193.100,00 bedraagt.   

 
3. Establishment of capital reduction and capital increase 
 
Proposed of decision 
The General Meeting establishes and requests the notary to act that the aforementioned capital increase and 
capital reduction have been realized and that the share capital remains at €32,193,100.00. 

 
 
 

 AKKOORD 
    In favour 

 NIET AKKOORD 
    Against 

 ONTHOUDING 
    Abstention 

 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

   To the opinion of the proxyholder 
 
 

4. Hernieuwing van het toegestaan kapitaal: 
 

a. Kennisname van Bijzonder Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur bij toepassing van 
artikel 604 Wetboek Vennootschappen 

 

b. Bij toepassing van artikel 603 Wetboek Vennootschappen vernieuwing van de bijzondere 
machtiging om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximaal bedrag 
gelijk aan het maatschappelijk kapitaal 

 
Voorstel van Besluit 
De algemene vergadering beslist om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst maatschappelijk 
kapitaal te verhogen, zoals bedoeld in artikel 603 van het Wetboek Vennootschappen te hernieuwen, en beslist 
om de eerste alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen als volgt:  
“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 juli 
2012, de bevoegdheid verleend om het maatschappelijk kapitaal, in één of in meerdere malen te verhogen, met 
een maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap op de datum van deze 
vergadering, zijnde TWEEENDERTIG MILJOEN HONDERD DRIEENNEGENTIG DUIZEND HONDERD EURO 
(32.193.100,00 EUR). Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar ingaand op de datum waarop het 

machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad (datum waarop de vorige machtiging komt te vervallen).” 
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De algemene vergadering beslist vervolgens om de tweede, derde en vierde alinea van artikel 6 van de statuten 

te herbevestigen voor een periode van vijf (5) jaar ingaand op de datum waarop het machtigingsbesluit van de 
algemene vergadering van aandeelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 
 
4. Renewal of the authorized capital: 

 
a. Taking note of the special report established by the Board of Directors in accordance with 

Article 604 of the Belgian Company Code. 
 

b. As referred to in Article 603 of the Belgian Company Code, the General Meeting resolves to 
renew the authority to increase the shared capital by a maximum amount equal to the share 
capital of the Company. 

 
Proposed Decision 
The General Meeting resolves to renew the authorization of the Board of Directors to increase the share the 
share capital as referred to in Article 603 of the Belgian Company Code, and resolves to replace the first 
paragraph of Article 6 of the articles of association as follows:  
"By a resolution of the General Meeting of shareholders of July 20, 2012, the Board of Directors was granted the 
authority to increase the share capital, at once or in several times, by a maximum amount equal to the share 
capital of the Company as of the day of the present meeting, being THIRTY-TWO MILLION ONE HUNDRED AND 
NINETY-THREE THOUSAND AND ONE HUNDRED EURO (€32,193,100.00). This authorization is granted for a 
term of five (5) years as of the date of publication of the concerned decision of the General Meeting in the 
annexes of the Belgian Official Gazette (date on which the former authorization expires)." 
 
The General Meeting resolves to reconfirm the second, third and fourth paragraph of Article 6 of the articles of 
association for a period of five (5) years, as of the date of publication of the concerned decision of the General 
Meeting of shareholders in the annexes of the Belgian Official Gazette. 

 
 
 

 AKKOORD 
    In favour 

 NIET AKKOORD 
    Against 

 ONTHOUDING 
    Abstention 

 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

   To the opinion of the proxyholder 
 
 

 

c. Bij toepassing van artikel 607 Wetboek Vennootschappen vernieuwing van de bijzondere 
machtiging om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen ingeval van een openbaar 
overnamebod 

 
Voorstel van Besluit 
De algemene vergadering beslist om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst maatschappelijk 
kapitaal te verhogen zoals bedoeld in artikel 607 van het Wetboek  Vennootschappen te hernieuwen en beslist 
om de vijfde alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen als volgt: 
“Ingevolge het besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van 20 juli 2012, is de raad van bestuur 
in geval van kennisgeving door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar 
overnamebod op de effecten van de Vennootschap eveneens gemachtigd om het kapitaal van de Vennootschap 
te verhogen door middel van een inbreng in geld of een inbreng in natura, met of zonder opheffing of beperking 
van het voorkeurrecht, onder meer ten voordele van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn, 
mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar, 
ingaande op 20 juli 2012.” 
 

c. As referred to in Article 607 of the Belgian Company Code, the General Meeting resolves to 
renew the authority to increase the shared capital in the event of a public takeover bid. 

 
Proposed Decision 
The General Meeting resolves to renew the authorization of the Board of Directors to increase the share the 
share capital as referred to in Article 607 of the Belgian Company Code, and resolves to replace the first 
paragraph of Article 6 of the articles of association as follows: 
"Further to the resolution of the General Meeting of Shareholders of July 20, 2012, the Board of Directors is 
authorized, in case of a notification by the Belgian Banking, Finance and Insurance Commission of a public 
takeover bid on the financial instruments of the Company, to increase the Company's Capital in cash or in kind, 
with or without cancellation or limitation of the preferential subscription right, to the benefit of one or more 
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persons who are not an employee of the company, subjected to the applicable laws. This authorization will be 
valid for a period of three (3) years, as of July 20, 2012." 
 
 
 

 AKKOORD 
    In favour 

 NIET AKKOORD 
    Against 

 ONTHOUDING 
    Abstention 

 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

   To the opinion of the proxyholder 
 
 
 

5. Uitzondering voor het boekjaar 2012-2013 op variabele vergoedingen bij toepassing van 
artikel 520ter Wetboek Vennootschappen. 

 
Voorstel van Besluit 
Rekening houdend met de bepalingen voorgeschreven door het nieuwe artikel 520ter van het Wetboek 
Vennootschappen, rekening houdend met de ingrijpende vernieuwingen en de noodzakelijke aanpassingen aan 
het beleid die gepaard gaan met de toepassing ervan, goedkeuring van het voorstel tot niet toepassing van de 
bepalingen van hoger vermeld artikel 520ter voor het boekjaar 2012-2013.  
 

 
5. Exception for the financial year 2012-2013 on the variable remunerations as referred to in 

Article 520ter of the Belgian Company Code. 
 
Proposed Decision 
In view of the provisions of the new Article 520ter of the Belgian Company Code, in view of the fundamental 
innovations and the essential adaptations of its application, approval of the proposal of non-application of the 
provisions in the above-mentioned Article 520ter for the financial year 2012-2013.  
 
 

 

 AKKOORD 
    In favour 

 NIET AKKOORD 
    Against 

 ONTHOUDING 
    Abstention 

 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

   To the opinion of the proxyholder 
 
 

6. 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 en de Kruispuntbank van Ondernemingen, 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 
 

 
6. Mandates for the coordination of the articles of associations 
 
Proposed Decision 
The meeting grants a special mandate to the notary with the opportunity of replacement, to compile, sign and 
register the coordinated text of the statutes of the Company with the registry of the competent Trade tribunal 
and the Crossroads bank of Enterprises, in compliance with the legal provisions in the matter. 
 
 
 

 AKKOORD 
    In favour 

 NIET AKKOORD 
    Against 

 ONTHOUDING 
    Abstention 

 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

   To the opinion of the proxyholder 
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7. Machtigingen om de registers aan te passen, inschrijving van de Vennootschap in het 
rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen), de BTW administratie en 
Euroclear Belgium aan te passen. 

 
Voorstel van Besluit 
Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming met de vorige agendapunten, verleent 
de vergadering een bijzondere volmacht aan de Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid van 
indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige handelingen te stellen teneinde gevolg te geven aan de hiervoor 
genomen beslissingen, en met name alle aanpassingen en inschrijvingen te doen die nodig zouden zijn in de 
desbetreffende registers van effecten op naam te vervullen, alsook alle formaliteiten te vervullen bij het 
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen, en voor zover als nodig bij Euroclear Belgium te verzekeren. 
 
7. Mandate to amend registers, registration of the Company with the legal entities register 

(Crossroads bank of Enterprises), VAT administration and Euroclear Belgium. 
 

Proposed Decision 
Without prejudice to the powers granted in accordance with the previous agenda-items, the meeting grants a 
special mandate to the Managing Director, with power of substitution, to take any necessary or useful action in 
order to implement the aforementioned decisions, and in particular to accomplish all the amendments and 
records that would be required in the relevant registers of registered securities, as well as to fulfill all the 
formalities required by the Register for Legal Entities and the VAT Administration, as well as an enterprise one-
stop-shop to ensure the update of the registration in the Crossroads bank of Enterprises, and to ensure as 
required with Euroclear Belgium NV. 
 
 
 

 AKKOORD 
    In favour 

 NIET AKKOORD 
    Against 

 ONTHOUDING 
    Abstention 

 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

   To the opinion of the proxyholder 
 
 
Te dien einde kan de Volmachtdrager ondermeer: 
For this purpose the Proxy Holder can amongst other things: 

 
- indien en in de mate dat hierboven geen steminstructie zou zijn aangegeven, stemmen naar eigen 

inzicht; 
if and to the extent that no voting instruction would have been given above, vote in accordance with his 
proper opinion; 
 

- deelnemen aan elke andere vergadering met een zelfde agenda in geval de eerste vergadering niet 
geldig kan beraadslagen, uitgesteld of verdaagd wordt; 
participate in any other meeting with the same agenda in case the first meeting cannot deliberate 
validly, or was postponed or adjourned; 

 
- in naam en voor rekening van Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen en eventuele bijlagen 

daartoe of andere documenten tekenen waar vereist of gepast; deelnemen aan alle beraadslagingen, 
woonplaats kiezen, zijn stem uitbrengen in de zin die de Volmachtdrager gepast voorkomt met 
betrekking tot de verschillende punten op de agenda van de vergadering (zoals deze eventueel zouden 
worden gewijzigd op de vergadering), stemmen over eender welk voorstel, zaak of vraag die zou 
kunnen voorgelegd worden aan de vergadering; 
sign attendance lists and minutes, including annexes hereto, if any, or other documents where required 
or appropriate, in the name of and for the account of the Undersigned; participate in all deliberations, 
elect domicile, vote on the different items on the agenda of the meeting in the way that the Proxy 
Holder deems appropriate (as might be modified during the meeting), vote on any proposal, matter or 
question, which might arise at such meeting; 

 
- in de mate dat Ondergetekende houder is van warrants en/of converteerbare obligaties van de 

Vennootschap, in naam en voor rekening van Ondergetekende, deelnemen aan voormelde vergadering 
doch slechts met raadgevende stem overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen 
en aanwezigheidslijsten en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere documenten tekenen waar 
vereist of gepast; 
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to the extent that the Undersigned is a holder of warrants and/or convertible bonds of the Company, on 
behalf of and for the account of the Undersigned, participate in the abovementioned meeting but only 
with advisory vote in accordance with Article 537 of the Belgian Company Code and sign attendance 
lists and minutes, including annexes attached hereto, if any, or other documents where required or 
appropriate; 

 
- in het algemeen alles doen wat de Volmachtdrager nodig en/of nuttig lijkt voor de uitvoering van de 

volmacht, met belofte van bekrachtiging. 
In general do whatever the Proxy Holder deems necessary and/or useful for the execution of the power 
of attorney, with promise of ratification. 

 
 
 

 
 

 
Alle verdere instructies betreffende deze volmacht, vindt u in het Oproepingsbericht dat u 

kan vinden op : 
 

All further instructions, concerning this Power of Attorney,  are to be found in the 
‘Invitation to the EGM’ on the company’s website : 

 
www.realdolmen.com 

 
 

 
 
 
 
 
Opgemaakt te …………………………………….., op  ………………………………………………………… 2012, 
Drafted in …………………………………………..., on .………………………………………………………… 2012, 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
De Ondergetekende 
The Undersigned 
 
[DE HANDTEKENING DIENT TE WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR DE HANDGESCHREVEN WOORDEN “GOED VOOR VOLMACHT”] 
 [THE SIGNATURE MUST BE PRECEDED BY THE WORDS “GOED VOOR VOLMACHT” MEANING “GOOD FOR PROXY”] 

http://www.realdolmen.com/

