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OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE 
AANDEELHOUDERSVERGADERING

2 OKTOBER 2013 VANAF 17.00 UUR 

De Raad van Bestuur van RealDolmen NV heeft de eer u uit te nodigen op de
Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap,
die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te 1654
Huizingen, A. Vaucampslaan 42, op 2 oktober 2013 vanaf 17.00 uur. 

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 september 2013 werd het
vereiste quorum niet behaald. Dezelfde agenda wordt voorgelegd aan de Bui-
tengewone Algemene vergadering van 2 oktober 2013.

AGENDA

De agendapunten en voorgestelde besluiten van Buitengewone Algemene Ver-
gadering zijn:

A. Buitengewone Algemene Vergadering

1 Kapitaalvermindering om geleden verliezen te beperken, in overeenstem-
ming met artikel 614 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Voorgesteld besluit:

De Algemene Vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te ver-
minderen overeenkomstig  artikel 614 van het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen met € 20.730.647,26 en het van € 32.193.100,00 naar €
11.462.452,74 te brengen, door middel van de incorporatie van geleden ver-
liezen voor een bedrag van € 20.730.647,26 en dit per 31 maart 2013. De Al-
gemene Vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal plaatsvinden
zonder vernietiging van bestaande aandelen en alleen betrekking heeft op
het werkelijk gestorte kapitaal.

2 Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.

Voorgesteld besluit

De Algemene Vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal met 
€ 20.730.647,26 te verhogen, en het van € 11.462.452,74 naar 
€32.193.100,00 te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen en middels
incorporatie van de uitgiftepremie in het maatschappelijk kapitaal.

3 Vaststelling van de kapitaalvermindering en kapitaalverhoging.

Voorgesteld besluit

De Algemene Vergadering stelt vast en verzoekt de notaris om er akte van te
nemen dat de bovengenoemde kapitaalvermindering en kapitaalverhoging
daadwerkelijk zijn verwezenlijkt en het maatschappelijk kapitaal dus €
32.193.100,00 bedraagt.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Deelname aan de Algemene Vergadering.

Om te mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering, moeten de houders
van financiële instrumenten die de Vennootschap heeft uitgegeven zich schik-
ken naar artikel 24 van de statuten van de Vennootschap en naar artikel 536 van
het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Registratiedatum

Om te mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering, moeten de houders
van aandelen aan toonder vooraf hun aandelen laten omzetten in aandelen op
naam of in gedematerialiseerde aandelen. Het recht om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, wordt alleen ver-
leend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam
van de aandeelhouder om 24.00 uur op de 14e dag voor de Algemene Vergade-
ring, met name 18 september 2013. Dit hetzij door de inschrijving in het register
van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door de inschrijving van
de gedematerialiseerde aandelen op de rekeningen van een erkende rekening-
houder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de

aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering. Fortis BNP Pa-
ribas en KBC Bank treden op als financiële tussenpersonen.

Melding deelname

De aandeelhouder meldt uiterlijk op de 6e dag voor de datum van de vergade-
ring, met name 26 september 2013, aan de Vennootschap of aan de persoon die
ze heeft aangewezen dat hij/zij wil deelnemen aan de Algemene Vergadering.

De financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of de vereffenings-
instelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gede-
materialiseerde aandelen (die ofwel zijn voorgelegd ofwel op naam van de aan-
deelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum) de
aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Verga-
dering.

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, war-
rants of andere effecten die de Vennootschap heeft uitgegeven, net als de hou-
ders van certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven
en door de Vennootschap uitgegeven effecten vertegenwoordigen, indien die
bestaan, kunnen met een raadgevende stem deelnemen aan de Algemene Ver-
gadering voor zover de wet hun dat recht toestaat. Ze kunnen alleen aan de
stemming deelnemen in de door de wet bepaalde gevallen. Ze zijn alleszins aan
dezelfde formaliteiten onderworpen als de formaliteiten die aan de aandeel-
houders zijn opgelegd met betrekking tot de aanmelding en toegang en de vorm
en neerlegging van volmachten.

Volmacht

Conform artikel 26 van de statuten kunnen aandeelhouders zich laten vertegen-
woordigen door een gevolmachtigde en dit middels het volmachtdocument dat
op de hierna vermelde website beschikbaar is. Meerdere volmachten aan één
gevolmachtigde zijn toegestaan.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, moeten de hierbo-
ven vermelde registratieprocedure van de aandelen op naam van de aandeel-
houder op de 14e dag voor de Algemene Vergadering volgen, met name 18 sep-
tember 2013.

Het gebruik van een volmacht moet schriftelijk worden gemeld aan de Ven-
nootschap. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder. De
volmachten die gegeven worden in naam van een rechtspersoon, moeten wor-
den ondertekend door een wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. Indien
dit niet het geval is, wordt de volmacht niet aanvaard. 

Kennisgeving van het gebruik van een volmacht gebeurt als volgt: de oorspron-
kelijke volmacht moet uiterlijk zes dagen voor de datum van de vergadering, met
name 26 september 2013, worden verstuurd. De houders van gedemateriali-
seerde aandelen moeten de volmacht en het registratiecertificaat versturen zo-
als deze werden afgeleverd door de financiële tussenpersoon. De melding kan
worden gedaan door de financiële tussenpersoon, de aandeelhouder of de ge-
volmachtigde en gebeurt per brief aan de zetel van de Vennootschap of eventu-
eel langs elektronische weg via investors@realdolmen.com, ter attentie van
Thierry de Vries.

Vraagrecht

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders hun vragen
schriftelijk stellen. Deze zullen, naargelang het geval, tijdens de vergadering
worden beantwoord door de bestuurders of de commissaris. De vragen kunnen
ook langs elektronische weg aan de Vennootschap worden bezorgd via 
investors@realdolmen.com, ter attentie van Thierry de Vries. De Vennoot-
schap moet deze schriftelijke vragen uiterlijk op de 6e dag voor de vergadering
ontvangen, met name 26 september 2013.

Documentatie

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kunnen de houders van financiële
instrumenten die de Vennootschap heeft uitgegeven op de website 
(www.realdolmen.com) of op de zetel van de Vennootschap kennisnemen van
de documenten en verslagen vermeld in de agenda van de vergadering, waaron-
der de volmacht. Via investors@realdolmen.comkunnen ze bovendien een ko-
steloze kopie van deze documenten en verslagen aanvragen.

Aanvang vergadering

Om een vlotte registratie mogelijk te maken, wordt de deelnemers gevraagd om
minstens een halfuur voor de aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.

De Raad van Bestuur


