
 

 
 

Naamloze Vennootschap  
A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen  

 
BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) 

 

 
VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING 13 SEPTEMBER 2017 

VANAF 17.00 UUR  
 

 
Ondergetekende (1), ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vertegenwoordigd door 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

met maatschappelijke zetel c.q. domicilie te …………………………………………………………………….(2) 

 

Houder van3: ……………………………………  ISIN BE 0003899193 aandelen,  

 

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”): 

stelt aan tot bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend, met recht van substitutie:  

 

 Elke bestuurder van de vennootschap,  

 Thierry de Vries, Secretaris-Generaal,  

 ………………………………………………………. 

 

Hierna de “Volmachtdrager” 

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal 
gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 1654 Huizingen, 
A. Vaucampslaan 42, op 13 september 2017, vanaf 17 uur en die zal beraadslagen en beslissen over 
de hierna volgende agenda en voorstellen van besluit. 

                                                

1 Voor vennootschappen, gelieve aan te geven:  

• de officiële maatschappelijke benaming van de vennootschap die effecten uitgegeven door Realdolmen aanhoudt; en 
• de naam, voorna(a)m(en) en functie van de perso(o)n(en). 
2 Gelieve het volledige adres op te geven. Voor vennootschappen, gelieve ook het registratienummer (in België RPR-nummer) op te geven 
en de plaats van de registratie. 
3 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. 
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A. Jaarlijkse algemene vergadering 

 
1 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de 

commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 
31 maart 2017. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het 
commissarisverslag over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 
31 maart 2017. 

2 Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten 
op 31 maart 2017. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is 
afgesloten op 31 maart 2017 goed. 

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 

3 De Raad van Bestuur stelt voor om de winst van het boekjaar van €3.597.766,65 uit te keren als 
vergoeding van het kapitaal (dividenduitkering). 
 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring voor de bestemming van het 
resultaat van het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2017, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.  

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 

4 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de 
commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 
31 maart 2017. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het 
commissarisverslag over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 
31 maart 2017. 

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 

5 Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat is 
afgesloten op 31 maart 2017. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat 
is afgesloten op 31 maart 2017 goed. 

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 
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6 Dividenduitkering 

Voorgesteld besluit: Goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 0,69 Euro per 
aandeel. 

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 

7 Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders en aan de 
commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat is 
afgesloten op 31 maart 2017.  

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 

8 Ontslag en Benoeming van bestuurders. 

Voorgesteld besluit 

- De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van BVBA Aspire, 
(ondernemingsnummer BE 0537.991.001) met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, 
Boskouterstraat 80, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Godelieve Mostrey (nationaal nummer 
60.09.07-210.30) op 31 maart 2017.  

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 
- De Algemene Vergadering ratificeert de beslissing van de Raad van Bestuur van 30 maart 2017 om de 

bvba Fast Forward (ondernemingsnummer BE 0479.445.561), met maatschappelijke zetel te 1081 
Koekelberg, De Neckstraat 22, bus 20, met als vast vertegenwoordiger Mevrouw Rika Coppens 
(nationaal nummer 72.11.11-312.74) te coöpteren om het mandaat van de BVBA Aspire verder te zetten 
vanaf 1 april 2017 tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van 13 september 2017. 
 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 
- De Algemene Vergadering neemt akte van het einde op datum van deze jaarvergadering van het 

derde en laatste mandaat van de BVBA Tomorrow Now, (ondernemingsnummer BE0472.757.214) 
met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, rue du Printemps 55, vast vertegenwoordigd door de Heer 
Thierry Janssen (nationaal nummer 57.03.11-017.19), dat niet opnieuw kan worden verlengd.  

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 
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- De Algemene Vergadering besluit om te benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder vanaf 
14 september 2017 de BVBA Nonomar (ondernemingsnummer BE0826.337.060) met 
maatschappelijke zetel te, 2500 Lier, Dr. Laportalaan 36, vast vertegenwoordigd door de Heer Henri 
Van Engelen (nationaal nummer 58.11.14-445.42) voor een periode van  vier jaar dus tot en met de 
Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 
2021; 
 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 
- De Algemene Vergadering besluit om te benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder vanaf 

14 september 2017 de BVBA Fast Forward (ondernemingsnummer BE 0479.445.561), met 
maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, De Neckstraat 22, bus 20, met als vast 
vertegenwoordiger Mevrouw Rika Coppens (nationaal nummer 72.11.11-312.74) voor een periode 
van vier jaar dus tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening van het 
boekjaar dat eindigt op 31 maart 2021;  
 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 

- Beiden zijn onafhankelijk bestuurder aangezien zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 
526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en van het Corporate Governance Charter 
van de Vennootschap. 

 
9 Corporate governance verslag aan de vergadering.  

9.1 Toelichting betreffende corporate governance. 

9.2 Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2016-2017, waarvan sprake in 
de verklaring inzake deugdelijk bestuur.  

9.3 Goedkeuring van de niet-toepassing van de bepalingen van artikel 520ter van het Wetboek van 
Vennootschappen voor wat betreft het boekjaar 2017-2018. 

Voorgestelde besluiten: 

Besluit 9 .1: Kennisname toelichting betreffende corporate governance. 

Besluit 9.2: Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2016-2017. 

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 

Besluit 9.3: Goedkeuring van de niet-toepassing van de bepalingen van artikel 520ter van het Wetboek van 
Vennootschappen voor wat betreft het boekjaar 2017-2018. 

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 
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10 Machtigingen. 

Machtiging om de registers aan te passen, net als de inschrijving van de Vennootschap in het 
rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen), bij de btw-administratie en bij Euroclear 
Belgium.  

Voorgesteld besluit: 

Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming met de vorige agendapunten, 
verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de Secretaris-Generaal, met mogelijkheid van 
indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige handelingen te stellen teneinde gevolg te geven aan de hiervoor 
genomen besluiten, en met name alle aanpassingen en inschrijvingen te doen die nodig zouden zijn in de 
desbetreffende registers van effecten op naam, alsook alle formaliteiten te vervullen bij het 
rechtspersonenregister, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook een 
ondernemersloket om de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te 
verzekeren, en voor zover als nodig bij Euroclear Belgium NV. 

 

 AKKOORD 
 NIET 
AKKOORD 

 ONTHOUDING 
 NAAR INZICHT VAN DE 
VOLMACHTDRAGER 

 

Te dien einde kan de Volmachtdrager ondermeer: 

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

 

- deelnemen aan elke andere vergadering met een zelfde agenda in geval de eerste vergadering 
niet geldig kan beraadslagen, uitgesteld of verdaagd wordt; 

 

- 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; 

 

- 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; 

 

- in het algemeen alles doen wat de Volmachtdrager nodig en/of nuttig lijkt voor de uitvoering van 
de volmacht, met belofte van bekrachtiging. 

 

 

Opgemaakt te________________________ [plaats], op _____________________[datum], 

 

 

 

 

De Ondergetekende 

[DE HANDTEKENING DIENT TE WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR DE HANDGESCHREVEN WOORDEN “GOED VOOR VOLMACHT”] 


