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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 AANDEELHOUDERSVERGADERING 
VAN 10 FEBRUARI 2009 

 
POWER OF ATTORNEY FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING 

OF FEBRUARY 10, 2009 
 
 

Ondergetekende1, ………………………………………………………………………………………………….. 
The Undersigned 
 

met maatschappelijke zetel c.q. domicilie te2 

having its registered office or domicile in,2 …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
Hierna “Volmachtgever”, 
Hereinafter the “Mandator” 
 

Houder van: 
Holder of3:  

…………………………………… aandelen, en/of 
shares and/or 

…………………………………… warranten en/of 
“warrants” and/or 

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

  
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”): 
 

                                                     
1  Gelieve de officiële naam en voornaam te vermelden. Voor vennootschappen, gelieve de officiële maatschappelijke 

benaming te gebruiken van van de vennootschap die effecten uitgegeven door RealDolmen aanhoudt. 
 Please indicate the official name and first name. For companies, please indicate the official name of the company 
holding the securities issued by RealDolmen. 

2  Gelieve het volledige adres op te geven. Voor vennootschappen, gelieve ook het registratienummer (in België BTW if 
RPR-nummer) op te geven en de plaats van de registratie. 

 Please indicate complete address. For companies, please also indicate the registration number (in Belgium the VAT or 
so-called RPR/RPM number) and the place of registration.  

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. 

 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 CERTIFICATE ISSUED BY THE FINANCIAL INSTITUTION which 
holds the securities on your behalf or the REGISTRATION IN THE REGISTER of nominative securities.  
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stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde(n), elk afzonderlijk handelend, met recht van substitutie4:  
constitutes and appoints special representative(s), each acting individually, with the right of substitution4: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Hierna de “Volmachtdrager” 
Hereinafter the “Proxy Holder” 
 
Om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal 
gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 
42, op 10 februari 2009, om 16 uur en die zal beraadslagen en beslissen over de hierna volgende agenda en 
voorstellen van besluit:  
To represent him/her at the extraordinary general shareholders’ meeting, which will be held at the registered 
seat of the company, at 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, on February 10, 2009 at 16:00 and that will 
deliberate and resolve upon the following agenda and proposed resolutions: 
 

Belangrijke toelichting 
Important clarification 

Zoals blijkt uit het verslag van de raad van bestuur (afzonderlijk beschikbaar op www.realdolmen.be) heeft 
de raad van bestuur na het bekendmaken van de (hieronder hernomen) agenda van de algemene 
vergadering beslist voor te stellen om de in deze agenda voorgestelde consolidatie van de aandelen in fasen 
op te delen. In een eerste, voorbereidende fase zouden de aandelen aldus worden samengebracht zodanig 
dat honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap zullen worden gebundeld tot één (1) 
bundelaandeel; de eigenlijke consolidatie zou pas in een latere fase worden doorgevoerd. De voltooiing van 
de consolidatie door een aanpassing van het aantal aandelen (gedeeld door honderd) en hun fractiewaarde 
(vermenigvuldigd met honderd) zou met andere woorden, binnen het kader van onderstaande agenda 
voorlopig worden uitgesteld.  
As set forth in the report prepared by the board of directors, (available separately on the website, 
www.realdolmen.be), following the publication of the agenda, the board of directors has decided to propose 
to split the envisaged consolidation into different phases. In a first, preparatory phase, the consolidation 
would be effected through a bundling of the shares, whereby hundred (100) existing shares of the Company 
will be bundled into one (1) bundle share; the actual consolidation, would be completed in a later  phase. 
Hence, the completion of the consolidation, by means of a realignment of the number of shares (divided by 
hundred) and their fraction value (multiplied by hundred) would, within the framework of the below agenda, 
for the time being, be postponed. 
 
Deze volmacht laat toe om “akkoord”, “niet akkoord” of “naar inzicht van de volmachtdrager” te stemmen op 
de betrokken algemene vergadering, dan wel zich formeel te onthouden. Er wordt uitdrukkelijk de aandacht 
op gevestigd dat een machtiging om “akkoord” te stemmen, ook volmacht inhoudt om “akkoord” te stemmen 
met beslissingen van de algemene vergadering aangaande de consolidatie die minder vergaand zijn dan 
hieronder wordt bepaald, overeenkomstig hetgeen door de raad van bestuur in haar verslag wordt 
voorgesteld.  Een akkoord in deze volmacht houdt dus een akkoord in met de voorstellen van besluit zoals ze 
in deze volmacht zijn geformuleerd of, zoals desgevallend aangepast, onder meer om ze in lijn te brengen 
met het voorstel van de raad van bestuur, zoals nader toegelicht in het verslag van de raad van bestuur. 
This proxy allows to vote “in favour”, “against“, “to the opinion of the proxy holder” or to formally abstain 
from voting at the general meeting. Attention is explicitly drawn to the fact that a power to vote “in favour” 
will be understood to encompass the power to vote in favour of decisions of the general meeting regarding 
the consolidation which do not reach as far as the proposed decisions hereunder, in accordance with the 
proposals made by the board of directors in its report. Hence, a vote “in favor” in this proxy will encompass 
both the approval of the proposed decisions as they are set forth hereunder or as they have been amended, 
as the case may be, in order to bring them in line with the proposal of the board of directors, as set forth in 
the latter’s report.   

                                                     
4  De Volmachtdrager dient steeds een natuurlijk persoon te zijn, al dan niet vertegenwoordiger van een rechtspersoon. 

Gelieve steeds volledige gegevens op te nemen en de nodige stavingsstukken toe te voegen. 
 The Proxy Holder should always be a natural person, whether or not representing a legal person. Please always 

indicate complete data and attach all useful elements of proof. 



 

3/8 

 

 
 
1. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het verslag van de raad 

van bestuur, voor zover nodig opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het 
Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van rechten 
verbonden aan effecten van een bepaalde soort 
Examination and discussion by the shareholders of the report of the board of 
directors, provided, in as far as required, in accordance with article 560 of the 
Belgian Company Code regarding the modification of the rights of a category of 
securities 

 
 
2. Consolidatie van de bestaande aandelen van de vennootschap waarbij honderd 

(100) bestaande aandelen recht geven op één (1) nieuw aandeel van de 
vennootschap 
Consolidation of the existing shares in the company, whereby one hundred (100) 
existing shares entitle the holder to one (1) new share in the company 

 
Voorstel van besluit – proposed decision: 
 
De algemene vergadering besluit om de bestaande aandelen te consolideren, onder de modaliteiten en 
met ingang vanaf de datum bepaald door de raad van bestuur van de vennootschap (de “Datum van 
Aandelenconsolidatie”), zodat honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap (de 
“onderaandelen”) recht zullen geven op één (1) aandeel van de vennootschap.   
Vanaf de Datum van Aandelenconsolidatie zal het kapitaal vertegenwoordigd worden door aandelen, 
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen. 
Hiernaast zullen er onderaandelen bestaan die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven 
als het aandeel. 
Voormelde combinatie van honderd (100) aandelen van de vennootschap zal, onder dezelfde 
voorwaarden en vanaf dezelfde Datum van Aandelenconsolidatie resulteren in de aanpassing van het 
aantal aandelen dat dient te worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de warrants, 
uitgegeven door de vennootschap, die op de Datum van Aandelenconsolidatie niet zijn uitgeoefend, 
vervallen, verstreken of anderszins zonder waarde zijn geworden conform de bepalingen van het 
relevante Warrantenplan, zodat de houder van deze warrants, met ingang vanaf de Datum van 
Aandelenconsolidatie, bij uitoefening ervan, het recht zal hebben op het aantal nieuwe aandelen 
waarvan deze eigenaar zou zijn of waarop deze gerechtigd zou zijn indien de betrokken warrant(s) vlak 
voor de Datum van Aandelenconsolidatie zouden zijn uitgeoefend. Voor het overige blijven de 
uitgiftevoorwaarden van de door de vennootschap uitgegeven warrants onveranderd en onverminderd 
van kracht. 
The general meeting decides to consolidate the existing shares, at a ratio of one hundred (100) existing 
shares in the company (“fractions”) into one (1) share in the company, subject to the modalities and 
starting from the date determined by the board of directors of the company (the “Share Consolidation 
Date”). 
As from the Share Consolidation Date, the capital will be represented by shares, bearing no nominal 
value, each representing an equal portion of the capital. Alongside the shares, there will be fractions 
which if united in sufficient number, confer the same rights as a share. 
The aforementioned combination of one hundred (100) shares in the company will, on the same terms 
and starting from the same Share Consolidation Date, result in the adjustment of the number of shares 
that have to be issued following the exercise of warrants issued by the company, which, in accordance 
with the provisions of the relevant Warrant Plan, have not yet been exercised, expired, lapsed or 
become worthless in any other way on the Share Consolidation Date, in such a way that, as from the 
Share Consolidation Date, the holder of those warrants, upon their exercise, will be entitled to the 
number of shares of which he would be the owner, or to which he would be entitled if the warrant(s) in 
question had been exercised just before the Share Consolidation Date. For all other matters, the 
conditions governing the warrants issued by the company remain unchanged and in full force. 
 
 

 AKKOORD 
IN FAVOUR 

 NIET AKKOORD 
AGAINST 

 ONTHOUDING 
ABSTENTION 
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3. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de aandelenconsolidatie 
Authorisation of the board of directors to execute the share consolidation 

 
Voorstel van besluit – proposed decision: 

 
De algemene vergadering besluit tot verlening aan de raad van bestuur van de vennootschap van een 
volmacht tot bepaling van de Datum van Aandelenconsolidatie, alsook van alle andere voorwaarden en 
modaliteiten die verband houden met de consolidatie van de aandelen, in het bijzonder maar niet 
beperkt tot de bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten, de verrichting van de aantekening in het 
aandelenregister en het register van warranthouders, de coördinatie en implementatie van de 
aandelenconsolidatie met Euroclear, de toezichthoudende instanties en Euronext Brussels, in het 
algemeen, het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen voor het vervullen van onderhavige 
volmacht en het ondertekenen van alle akten, notulen, kennisgevingen, instrumenten, certificaten, 
verzoeken, mandaten en andere documenten die daarmee verband houden.  
The general meeting decides to grant the board of directors of the company a mandate to determine 
the Share Consolidation Date, as well as all the other conditions and modalities relating to the 
consolidation of the shares, in particular but not limited to determining the execution modalities, making 
the required entries into the share register and the register of warrant holders, the coordination and 
implementation of the share consolidation with Euroclear, the supervisory bodies and Euronext Brussels 
and, in general, to take any necessary or useful action to accomplish this mandate and to sign all deeds, 
minutes, notifications, instruments, certificates, requests, mandates and other documents that relate 
hereto.  

  

 AKKOORD 
IN FAVOUR 

 NIET AKKOORD 
AGAINST 

 ONTHOUDING 
ABSTENTION 

 
 
4. Machtiging tot verwerving, vernietiging en overdracht van eigen aandelen in het 

kader van de aandelenconsolidatie 
Authorisation of the board of directors for the acquisition, destruction and transfer 
of own shares in the context of the shares consolidation 

 
Voorstel van besluit – Proposed decision: 
 
In het kader van en met het oog op de voltrekking van de aandelenconsolidatie, beslist de algemene 
vergadering om de raad van bestuur, voor zover nodig, te machtigen eigen aandelen te verwerven om 
de onderaandelen, die naar aanleiding van de aandelenconsolidatie ontstaan, te verwerven met het oog 
op hun omruiling en/of hun vernietiging en/of hun overdracht, zoals de raad van bestuur naar eigen 
goeddunken zou komen te beslissen. Derhalve verleent de algemene vergadering aan de raad van 
bestuur van de vennootschap (onverminderd enige wettelijke en/of statutaire bevoegdheid van de raad 
van bestuur van de vennootschap dienaangaande) een volmacht om: 
In view of the share consolidation, the general meeting decides, in as far as required, to authorise the 
board of directors of the company to acquire its own shares so that it can acquire the fractions created 
by the consolidation, in view of their exchange and/or destruction and/or transfer in accordance with 
the autonomous decision of the board of directors. Hence, (notwithstanding any legal and/or corporate 
powers of the board of directors in this respect) the general meeting hereby grants the board of 
directors the following mandate:  
 
 Met inachtneming van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de 

verwezenlijking van de aandelenconsolidatie, (i) gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen 
vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering, rechtstreeks of door tussenkomst 
van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, een aantal 
onderaandelen van de vennootschap te verkrijgen waarvan de fractiewaarde niet hoger is dan 
twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs 
per onderaandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand 
aan de dag van verwerving van eigen onderaandelen verminderd met twintig procent (20%) (of, 
voor zover alsdan van toepassing, de bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglementaire 
bepaling, voorgeschreven hogere minimumprijs voor dergelijke transactie) en aan een 
maximumprijs per onderaandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) 
slotkoersen voorafgaand aan de dag van verwerving, verhoogd met twintig procent (20%) (of 
desgevallend, en voor zover van toepassing, de alsdan bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere 
reglementaire bepaling, voorgeschreven lagere maximumprijs voor dergelijke transactie) en (ii) de 
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aldus ingekochte onderaandelen te (laten) vernietigen en/of (iii) te vervreemden, naar eigen 
goeddunken van de raad van bestuur, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon 
die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een minimumprijs per 
onderaandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand 
aan de dag van vervreemding verminderd met twintig procent (20%) (of, voor zover van 
toepassing, de bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglementaire bepaling, 
voorgeschreven hogere minimumprijs voor dergelijke transactie) en aan een maximumprijs per 
onderaandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen 
voorafgaand aan de dag van vervreemding verhoogd met twintig procent (20%) (of voor zover van 
toepassing, de bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglementaire bepaling, 
voorgeschreven lagere maximumprijs voor dergelijke transactie). 
In application of article 620 of the Belgian Company Code and in view of the realisation of the share 
consolidation, (i) to acquire by means of a purchase or exchange, either directly or indirectly, via a 
person acting in its own name but on behalf of the company, for a period of five (5) years as from 
the date of this extraordinary general meeting, a number of fractions of which the par value does 
not exceed the twenty percent (20%) of the subscribed capital of the company, at a minimum price 
per fraction corresponding to the lowest of the twenty (20) closing rates preceding the day of the 
acquisition of the fractions, minus twenty percent (20%) (or any higher price which would then be 
imposed by law, an executor decree or any other regulatory provision in respect of such 
transaction) and to a maximum price per fraction corresponding to the highest of the twenty (20) 
closing rates preceding the day of the acquisition plus twenty percent (20%) (or any lower price 
which would then be imposed by law, an executor decree or any other regulatory provision in 
respect of such transaction) as well as (ii) to annul or have annuled and/or (iii) to sell the acquired 
fractions in accordance with the autonomous decision of the board of directors, either directly or 
indirectly, via a person acting in its own name but on behalf of the company, at a minimum price 
per fraction corresponding to the lowest of the twenty (20) closing rates preceding the day of the 
acquisition of the fractions, minus twenty percent (20%) (or any higher price which would then be 
imposed by law, an executor decree or any other regulatory provision in respect of such 
transaction) and to a maximum price per fraction corresponding to the highest of the twenty (20) 
closing rates preceding the day of the acquisition plus twenty percent (20%) (or any lower price 
which would then be imposed by law, an executor decree or any other regulatory provision in 
respect of such transaction). 
 

 Alle voorwaarden en modaliteiten die verband houden met deze verwerving van onderaandelen 
vast te stellen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de coördinatie en implementatie van de 
inkoop van onderaandelen met de toezichthoudende instanties en, indien van toepassing, Euronext 
Brussels overeenkomstig artikel 620 §2 van het Wetboek van vennootschappen, de notariële 
dienovereenkomstige vaststelling van de wijziging van de statuten, en, in het algemeen, alle 
noodzakelijke of nuttige handelingen voor de vervulling van de huidige volmacht te stellen en alle 
akten, notulen, en andere documenten die daarmee verband houden te onderteken en/of te 
paraferen. 

To determine all conditions and modalities relating to such acquisition of fractions, including but not 
limited to the coordination and implementation of the acquisition of fractions with the controlling 
authorities and, in as far as required, Euronext Brussels, in accordance with article 620 §2 of the 
Belgian Company Code, the notary deed recording the alteration of the articles of association and, 
in general, the accomplishment of all acts necessary or useful to the accomplishment of the present 
mandate, as well as the execution of any deeds, minutes, notifications, instruments, certificates, 
requests, mandates and other documents that relate hereto. 

 
 AKKOORD 
IN FAVOUR 

 NIET AKKOORD 
AGAINST 

 ONTHOUDING 
ABSTENTION 

  
 

5. Wijziging van de statuten  
Amendment of the articles of association 
 
Voorstel van besluit – Proposed decision: 
 
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst, teneinde dit deze 
bepaling in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen: 
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The general meeting decides to replace article 10 of the by-laws as follows, in view of aligning this 
provision with the aforementioned decisions: 
 
Het kapitaal is vertegenwoordigd door 5.353.156 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een 
gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen. 
The capital is represented by 5.353.156 shares without nominal value, each share representing an equal 
portion of the share capital. 
 

 AKKOORD 
IN FAVOUR 

 NIET AKKOORD 
AGAINST 

 ONTHOUDING 
ABSTENTION 

 
 

6. Benoeming commissaris  
Appointment statutory auditor 
 
Voorstel van besluit – Proposed decision: 
 
Mede gelet op de tussengekomen wijziging van het boekjaar bevestigt de algemene vergadering bij 
dezen de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, een burgerlijke vennootschap in 
de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B,  vertegenwoordigd door de heer William 
Blomme, te benoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar dat ingaat op 1 januari 2008 en 
aldus een einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar 
eindigend per 31 maart 2010. 
Met ingang van het boekjaar startend op 1 april 2008 wordt Deloitte Bedrijfsrevisoren voor de 
uitoefening van zijn mandaat vertegenwoordigd door de heren William Blomme en Gert Vanhees. 
The general meeting, considering among others the change of the financial year, confirms the 
appointment of Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, a non-commercial company in the form of a 
limited liability corporation in accordance with Belgian law (“burgerlijke vennootschap in de vorm van 
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht”), having its 
registered seat at 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, represented by Mr. William Blomme, for a new 
mandate of 3 years, effective January 1, 2008 and ending after the approval of the annual accounts 
regarding the financial year ending on March 31, 2010. 
As from the financial year which started on April 1, 2008, in the execution of its mandate, Deloitte 
Bedrijfsrevisoren will be represented by Mr William Blomme and Mr Gert Vanhees. 
 

 AKKOORD 
IN FAVOUR 

 NIET AKKOORD 
AGAINST 

 ONTHOUDING 
ABSTENTION 

 
 

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten 
Mandate for the coordination of the articles of association  

 
 Voorstel van besluit – Proposed decision: 
 

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, 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, 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. 
The meeting grants a special mandate to the CEO, with power of substitution, to coordinate the text of 
the company’s articles of association, to sign them and deposit them with the clerk of the competent 
Commercial Court, in accordance with the relevant legal provisions. 
 

 AKKOORD 
IN FAVOUR 

 NIET AKKOORD 
AGAINST 

 ONTHOUDING 
ABSTENTION 
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8. Machtiging om de registers aan te passen, inschrijving van de Vennootschap in het 
rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen) en de BTW 
administratie aan te passen 
Mandate for amending the registers, registration of the company in the Corporate 
Register (Crossroads Bank for Enterprises) and the VAT administration 

 
Voorstel van besluit – Proposed decision: 
 
Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming van de vorige agendapunten, 
verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid van 
indeplaatsstelling, 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, 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. 
Without prejudice to the powers granted in accordance with the previous points on the agenda, the 
meeting grants a special mandate to the CEO, with power of substitution, to take any necessary or 
useful action in order to follow up on the aforementioned decisions, and in particular to take care of all 
the amendments and registrations that would be required in the relevant registers of registered 
securities, as well as to fulfil all the formalities required by the Corporate Register and the VAT 
Administration, as well as an enterprise one-stop-shop with a view of guaranteeing that the information 
in the Crossroads Bank for Enterprises is updated. 
 

 AKKOORD 
IN FAVOUR 

 NIET AKKOORD 
AGAINST 

 ONTHOUDING 
ABSTENTION 

 
 
 
 

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; 
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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te________________________ [plaats], op _____________________[datum], 
Done at ________________________ ____ [place], op _____________________ [date] , 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
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” / “BON POUR POUVOIR”; MEANING “GOOD FOR 
PROXY”] 
 
 
 
 
 
________________________________ 
De Volmachtdrager 
The Proxy Holder 
 
[DE HANDTEKENING DIENT TE WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR DE HANDGESCHREVEN WOORDEN “VOOR AKKOORD”] 
[THE SIGNATURE MUST BE PRECEDED BY THE WORDS “APPROVED AND ACCEPTED”] 
 
 
 
 


