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 VOLMACHT 
 
 
De ondergetekende, 
(volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel 
en ondernemingsnummer) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
houder van (aantal) …………………………aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap "Iep Invest"  
 
 
verklaart bij deze 
 

I. volmacht te verlenen aan 

(volledige naam van één enkele gevolmachtigde 1) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de 
naamloze vennootschap "Iep Invest", waarvan de agenda hierna is vermeld, die zal worden gehouden 
ten kantore van Notaris Van Laere, Jan Van Rijswijcklaan 162, B-2020 Antwerpen, op 28 september 
2017 om 10.30 uur. 
 
  

                                                           
1 Art. 547bis W.Venn. bepaalt dat de aandeelhouder van Iep Invest NV voor een bepaalde algemene vergadering slechts één 
persoon mag aanwijzen als volmachtdrager, behalve in de volgende gevallen: 
- De aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor 
elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van Iep Invest NV aanhoudt op meer dan één effectenrekening. 
- Een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of 
rechtspersonen, kan volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen. 
 
De aandeelhouder wordt verzocht om per volmachtdrager die hij aldus wenst aan te wijzen, een afzonderlijke volmacht in te 
vullen en te ondertekenen.  
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II. de gevolmachtigde volgende steminstructies te verlenen2: 

De agenda bevat de volgende punten, zoals vermeld in de oproep tot deze vergadering. 
 
AUTHENTIEKE AKTE STATUTENWIJZIGING 
 

1. Wijziging van artikel 50 van de statuten: Hernieuwing van het toegestaan kapitaal 
A. Kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur bij 

toepassing van artikel 604 van Wetboek van vennootschappen. 
B. Bij toepassing van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen vernieuwing van 

de bijzondere machtiging om het geplaatst kapitaal te verhogen in geval van een 
openbaar overnamebod. 

Voorstel van besluit: 
De vergadering beslist om de bepalingen van artikel 50 van de statuten als volgt te 
vervangen: 
“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de buitengewone algemene vergadering 
van 28 september 2017, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de publicatie 
van de beslissing, de machtiging verleend om, binnen de wettelijke beperkingen, het 
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zowel door inbreng in 
speciën als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves en/of 
uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen, met of zonder 
stemrecht en in voorkomend geval met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht 
alsook om in één of meerdere malen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of 
warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope 
van een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Deze machtiging kan 
worden hernieuwd. Voormeld plafond is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in 
aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet 
verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden 
kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of de uitoefening van die warrants. 
De raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 
september 2017 gemachtigd om gedurende drie jaar, te rekenen vanaf de publicatie van de 
beslissing, het kapitaal te verhogen in de gevallen onder de voorwaarden en binnen de 
beperkingen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging kan 
worden hernieuwd. De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de 
kapitaalverhoging die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea’s, erin begrepen de 
eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen 
of de uitgifte van de warrants vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea’s. Wanneer 
gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea’s, bepaalt de raad van bestuur 
overeenkomst de artikelen 592 en verder van het Wetboek van vennootschappen, de termijn 
en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van 
voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig de artikelen 
592 en verder van het wetboek van vennootschappen, in het belang van de vennootschap en 
onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders 
beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij bepaalt, 
ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar 
dochtervennootschappen. Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge onderhavige 
machtiging dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een rekening genaamd 
“uitgiftepremies” waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de 
kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het maatschappelijk 

                                                           
2 Indien de aandeelhouder een gevolmachtigde aanduidt die een potentieel belangenconflict heeft met de aandeelhouder in 
de zin van artikel 547bis §4 W.Venn., dan mag overeenkomstig voormeld artikel de gevolmachtigde enkel stemmen op 
voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
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kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomst de eerste alinea 
worden genomen.” 
 
voor    tegen    onthouding 

 
2. Wijziging van artikel 51 van de statuten: Beslissing tot vernieuwing van de machtiging van de 

raad van bestuur overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van 
vennootschappen. 
Voorstel van besluit: 
De vergadering beslist om de bepalingen van artikel 51 van de statuten als volgt te 
vervangen: 
“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, 
overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen 
de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen 
ter beurze of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen 
zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste 
slotkoers en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag 
voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter 
beurze of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe 
dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, alinea 1 
van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te 
rekenen vanaf de publicatie van de beslissing. 
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017 werd aan 
de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door 
artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de 
vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwering 
noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou 
lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de 
beslissing. 
De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen 
eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de 
statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren 
om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging 
om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde 
gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden 
verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de 
vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de 
buitengewone algemene vergaderingen van 23 november 2009 en 22 mei 2014. 
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en 
zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, 
overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze 
bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de 
vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen. 
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en 
zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen 
een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 1 van het 
Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten 
beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar directe 
dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze 
laatste.” 
 
voor    tegen    onthouding 
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III.  dat de gevolmachtigde 

zich moet onthouden bij de stemming over nieuw te behandelen onderwerpen die overeenkomstig 
artikel 533ter W.Venn. op de agenda kunnen worden opgenomen op verzoek van een of meer 
aandeelhouders. 
 
Indien u de gevolmachtigde wel wenst te machtigen om te stemmen over dergelijke nieuw te 
behandelen onderwerpen op de agenda, dient u volgend vakje aan te duiden3:  
 
 
Ondergetekende(n) verkla(a)rt(en) uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle in de agenda 
vermelde verslagen.  
 
ALDUS OPGEMAAKT op (datum) ……..…………………………………………… 2017 
 
("Goed voor volmacht" + naam + indien van toepassing hoedanigheid + handtekening) 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 

                                                           
3 In de gevallen beschreven in voetnoot 2 zal de gevolmachtigde enkel kunnen stemmen over nieuw te behandelen 
onderwerpen op de agenda op voorwaarde dat zij voor elk onderwerp over specifieke steminstructies beschikt. Een nieuw 
volmachtformulier zal ter beschikking worden gesteld op de website. 


