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RealDolmen  
Naamloze Vennootschap 

A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen 
BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) 

 
 
 

VOLMACHT VOOR DE GEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

VAN 14 SEPTEMBER 2011 
 
 

 
Ondergetekende, …………………………………………………………….…………………………………………..1

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

 
Houder van3: 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 

aandelen ISIN BE0003899193 
 
aandelen ISIN BE0003732469, en/of 
 
warranten en/of 
 
converteerbare obligaties of CO’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”): 
 
stelt aan tot bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend, met recht van substitutie:  
 

 Elke bestuurder van de vennootschap,  
 Thierry de Vries, Secretaris Generaal,  
 Kristin Ex, Company Lawyer 

 __________________________________. 
 

 
Hierna de “Volmachtdrager” 
 
 
Om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en/of de 
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op de maatschappelijke 
zetel van de vennootschap, te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, op 14 september 2011, 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. GEWONE 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 afgesloten op 31 maart 2011. 
 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het 
commissarisverslag over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011. 

 
 
2. Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 

maart 2011. 
 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2011 goed. 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 
3. De Raad van Bestuur stelt voor om de winst van het boekjaar, ten belope van €2.508.396 integraal 

over te dragen naar het volgende boekjaar. Het overgedragen verlies bedraagt aldus €3.118.739. 
 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur 
voorgestelde bestemming van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011. 

 

 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 afgesloten op 31 maart 2011. 
 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het 
commissarisverslag over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011. 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 
5. Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 

31 maart 2011. 
 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2011 goed. 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

 
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders en aan de 
commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten 
op 31 maart 2011. 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 
  



 

Volmacht gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders RealDolmen 14 september 2011 
 3/7 

 

7. Corporate governance verslag aan de vergadering.  
 

7.1 Toelichting betreffende corporate governance. 
 

7.2 Kennisname van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2010-2011, waarvan sprake in de 
verklaring inzake deugdelijk bestuur. 

 
7.3 Voorstellen van besluit: 

 
Besluit 7.1: Goedkeuring van het remuneratieverslag. 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 

Besluit 7.2: Bepaling en goedkeuring van de vergoedingen van de Bestuurders voor het boekjaar 2011-
2012: 

 Een vaste eenmalige vergoeding voor de Bestuurders van €20.000 per jaar en voor de Voorzitter 
van de Raad van Bestuur van €70.000 per jaar; 

 Een vaste eenmalige vergoeding voor de leden van het Auditcomité van €7.500 en voor de 
Voorzitter van het Auditcomité van €15.000 en voor de leden van het Remuneratie- en 
Benoemingscomité van €7.500 per jaar en die van de Voorzitter van het Remuneratie- en 
Benoemingscomité van €15.000 (tenzij deze functie wordt uitgeoefend door de Voorzitter van de 
Raad van Bestuur); 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 

Besluit 7.3: Rekening houdend met de bepalingen voorgeschreven door het nieuwe artikel 520ter van het 
Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de vernieuwende aanpak en met de complexiteit 
in toepassing ervan, goedkeuring van het voorstel tot niet toepassing van de bepalingen van hoger 
vermeld artikel 520ter voor het boekjaar 2011-2012. 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

  
 
8. Machtigingen. 

 
Machtiging 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, 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 NV te verzekeren. 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 
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B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
 
9. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de wet 

betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde 
vennootschappen (deze wijzigingen treden slechts in werking op 1 januari 2012). 

 
9.1 Identificatie van nominatieve aandeelhouders – toevoeging aan artikel 11 van de statuten 

 
Voorstel van besluit: Aan artikel 11 wordt volgende tekst toegevoegd: 

 
“De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering 
van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben 
gedaan op hun vroegere woonplaats.” 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 

9.2 Termijn en wijze van oproeping van de algemene vergadering – vervanging van artikel 23 van de statuten. 
 

Voorstel van besluit: artikel 23 wordt vervangen door volgende tekst: 
 

Artikel 23 – Termijn en wijze van oproeping van de algemene vergadering. 
“De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de raad van bestuur of van de commissarissen. 
De oproepingen worden gedaan overeenkomstig artikel 533 § 2 van het Wetboek van vennootschappen.” 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 

9.3 Inhoud van de oproeping – informatie via de website – toevoeging van artikel 23bis in de statuten. 
 

Voorstel van besluit: in de statuten wordt artikel 23bis toegevoegd, waarvan de tekst luidt als volgt: 
 

Artikel 23bis – Inhoud van de oproeping – informatie via de website. 
“De oproeping tot de algemene vergadering bevat tenminste de gegevens vermeld in artikel 533bis § 1 
van het Wetboek van vennootschappen. 
Vanaf de dag van de publicatie van de oproeping en ononderbroken tot op de dag van de algemene 
vergadering moet de vennootschap op haar website de informatie, vermeld in artikel 533bis § 2 van het 
Wetboek van vennootschappen ter beschikking houden van haar aandeelhouders. 
Deze informatie blijft toegankelijk op de website gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van 
de algemene vergadering waarop ze betrekking heeft.” 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 

9.4 Deelname aan de algemene vergadering – vervanging van artikel 24 van de statuten. 
 

Voorstel van besluit: artikel 24 wordt vervangen door volgende tekst: 
 

Artikel 24 – Deelname aan de algemene vergadering. 
“Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen wordt 
slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de 
aandeelhouder op de 14de dag vóór de algemene vergadering om 24 uur (Belgisch uur), hetzij door hun 
inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op 
de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal 
aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. 
De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de 6de dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap, 
of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering. 
De financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt de 
aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialisseerde aandelen die respectievelijk zijn 
voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de 
registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. 
In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om 
deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of 
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maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee 
hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de 
stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen. 
De houders van aandelen aan toonder moeten vooraf hun aandelen laten omzetten in aandelen op naam 
of gedematerialiseerde aandelen om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen. 
De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere door de 
vennootschap uitgegeven effecten, alsook de houders van certificaten die met medewerking van de 
vennootschap zijn uitgegeven en door de vennootschap uitgegeven effecten vertegenwoordigen, indien 
die bestaan, kunnen met raadgevende stem deelnemen aan de algemene vergadering voor zover de wet 
hun dat recht toestaat. Zij kunnen enkel aan de stemming deelnemen in de door de wet bepaalde 
gevallen. Zij zijn alleszins aan dezelfde formaliteiten onderworpen als deze die aan de aandeelhouders zijn 
opgelegd, met betrekking tot de aanmelding en de toegang, en de vorm en neerlegging van volmachten.” 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 

9.5 Volmachten – vervanging van artikel 26 van de statuten. 
 

Voorstel van besluit: artikel 26 wordt vervangen door volgende tekst: 
 

Artikel 26 – Volmachten. 
“De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en 
inzonderheid het recht om het woord te nemen, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en 
om er het stemrecht uit te oefenen. 
Een persoon die als volmachtdrager optreedt mag een volmacht van meerdere aandeelhouders bezitten; 
in dat geval kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere 
aandeelhouder. 
De aanwijziging van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet 
ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische 
handtekening, conform de toepasselijke Belgische wetgeving. 
De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, eventueel langs 
elektronische weg en moet door de vennootschap ontvangen worden uiterlijk op de zesde dag vóór de 
datum van de vergadering.” 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 

9.6 Verloop van de algemene vergadering – toevoeging agendapunten en voorstellen van besluit. 
 

Voorstel van besluit: artikel 28 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: 
  

“Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 procent bezitten van het maatschappelijk kapitaal van 
de vennootschap kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten 
plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te 
nemen te behandelen onderwerpen, conform de procedure voorzien in artikel 533ter § 1 van het Wetboek 
van vennootschappen. 
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of 
schriftelijk door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, 
voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de 
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar 
bestuurders zich hebben verbonden. 
Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de 
commissarissen daarop één antwoord geven. 
Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders hun vragen schriftelijk stellen die tijdens 
de vergadering zullen beantwoord worden door, naargelang het geval, de bestuurders of de 
commissarissen. De vragen kunnen ook langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via 
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De vennootschap dient deze schriftelijke 
vragen uiterlijk op de 6de dag vóór de vergadering te ontvangen.” 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 
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9.7 Uitstel van de algemene vergadering door de raad van bestuur – toevoeging van artikel 28bis in de 
statuten. 

 
Voorstel van besluit: in de statuten wordt artikel 28bis toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt: 

 
Artikel 28bis – Uitstel algemene vergadering door de raad van bestuur. 
“Behalve wanneer de algemene vergadering verplicht werd bijeengeroepen op verzoek van de 
commissarissen of van één of meerdere aandeelhouders die minstens één/vijfde bezitten van het 
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, heeft de raad van bestuur het recht de vergadering, 
ongeacht de onderwerpen opgenomen in de agenda en zonder dit besluit te moeten rechtvaardigen, één 
enkele maal voor 5 weken uit te stellen. 
Door dit uitstel vervallen alle reeds genomen besluiten. 
Op de vergadering die gehouden wordt als vervolg van de uitgestelde vergadering, wordt dezelfde agenda 
volledig hernomen en afgehandeld.” 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 

9.8 Inhoud van notulen – toevoeging aan artikel 30 van de statuten 
 

Voorstel van besluit: in de statuten wordt artikel 30 als volgt aangevuld: 
 

“In de notulen van de algemene vergaderingen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld 
waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat 
voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. In de notulen van de 
algemene vergaderingen met mogelijkheid tot deelname op afstand worden de eventuele technische 
problemen en incidenten vermeld die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering 
en/of aan de stemming hebben belet of verstoord. Deze informatie wordt door de Vennootschap openbaar 
gemaakt via haar website, binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.” 

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 
10. Machtiging tot inkoop eigen aandelen  

  
Voorstel van besluit:  

  
(a) “De buitengewone algemene vergadering van veertien september tweeduizend elf heeft de raad van 
bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, 
gedurende een periode van vijf jaar vanaf veertien september tweeduizend elf, een maximum van 1.070.631 
gebundelde (ISIN BE0003899193, gelijk aan 107.063.131 enkelvoudige ISIN BE0003732469) eigen 
aandelen te verwerven, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in 
de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een persoon die handelt in eigen 
naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs 
die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderd vijftien procent (115%) 
van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan 
die van de aankoop of de ruil, en dit op zulke wijze dat de vennootschap alsook rechtstreekse 
dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen alsook personen 
die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse 
dochtervennootschappen gezamenlijk op geen enkel ogenblik eigen aandelen zullen bezitten waarvan de 
fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap.  
De verkrijging van eigen aandelen kan gebeuren ofwel met het oog op vernietiging die evenwel niet 
onmiddellijk dient te geschieden, maar kan plaatsvinden op een door de raad van bestuur geschikt geacht 
tijdstip of tijdstippen, ofwel met het oog op aanwending ervan op een door de raad van bestuur geschikt 
geacht tijdstip of tijdstippen en aan de voorwaarden die de raad van bestuur opportuun acht (i) door 
vervreemding of (ii) ter indekking van een nieuw plan in het kader van de aanpassing van de variabele 
remuneratie van het Uitvoerende Management. 
Dienvolgens machtigt de buitengewone algemene vergadering hierbij de raad van bestuur hiertoe 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders om de aldus verkregen eigen aandelen aan te 
wenden of te vernietigen en om ingevolge deze aanwending of vernietiging de aantallen aandelen vermeld 
in de statuten aan te passen en de daartoe noodzakelijke statutenwijziging voor rekening van de 
vennootschap notarieel te laten vaststellen; de buitengewone algemene vergadering beslist dat de raad van 
bestuur deze machtiging te allen tijde mag gebruiken, zo gewenst repetitief.” 
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(b) in de statuten wordt de laatste paragraaf van artikel 12 als volgt aangevuld:  
 

“Dienvolgens kan de raad van bestuur zulke aandelen of certifcaten die genoteerd zijn in de zin van artikel 4 
van het Wetboek van vennootschappen steeds vervreemden, zonder beperking in tijd, op of buiten een 
gereglementeerde markt.”  

 

 AKKOORD  NIET AKKOORD  ONTHOUDING  NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 
 
11. 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, overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen terzake. 

 

 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”] 


