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NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 MEI 2022 

BUREAU VAN DE VERGADERING 

De vergadering wordt geopend om 16.00 uur te Picardstraat 5 bus 7, 1000 Brussel, onder het voorzitter

schap van de heer Michel Van Geyte, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. 

De vergadering duidt aan tot stemopnemer: de heer Tim Rens, CFO. 

De Voorzitter stelt mevrouw Anouk Kerkhofs aan als secretaris van de vergadering. 

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 

Nemen deel aan de vergadering, de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de naam evenals het 

aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen zijn opgenomen in de deelnamelijst. De ondertekend deel

namelijst wordt samen met de volmachten gehecht aan deze notulen. 

Daarnaast neemt ook Joeri Klaykens, vertegenwoordiger van de commissaris. deel aan de vergadering. 

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER 

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de secretaris akte te nemen van wat volgt: 

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap th ans vastgesteld is op 109.997 .148,34 EUR, vertegenwoordigd

door 1.002.102 aandelen zonder vermelding van nominale waarde en volledig volgestort.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap gedematerialiseerd of op naam zijn.

Ill. Dat de Vennootschap op de datum van de gewone algemene vergadering 61.611 eigen aandelen 

aanhoudt. Deze aandelen zijn niet stemgerechtigd. Dat de overige aandelen in de Vennootschap stemge

rechtigd zijn. 

IV. Dat de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeel

houder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht verlenen over

eenkomstig artikel 7:53 WVV. De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het

aantal stemrechten waarover zij beschikken op de registratiedatum (d.i. maandag 2 mei 2022).

V. Dat er geen inschrijvingsrechten zijn uitgegeven door de Vennootschap. Dat er evenmin met mede

werking van de Vennootschap certificaten zijn uitgegeven door de Vennootschap.

VI. Dat er geen winstbewijzen in de Vennootschap bestaan noch andere effecten dan de aandelen en

obligaties uitgegeven door de Vennootschap.


















