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STEMUITSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 

AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 8 DECEMBER 2016 

 

 

 

1. Goedkeuring van uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de 

Vennootschap op 21 september 2016 en de rechten van de obligatiehouders 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen met: 

 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.993.066 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

 

69,9189% 

 
 c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:   

- aantal stemmen voor:  12.993.066 

- aantal stemmen tegen:  geen 

- aantal onthoudingen:  geen 

 

2. Hernieuwing van de machtigingen inzake toegestaan kapitaal 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen met: 

 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.993.066 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

 

69,9189% 

 

 c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:   

- aantal stemmen voor:  12.993.066 

- aantal stemmen tegen:  geen 

- aantal onthoudingen:  geen 
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3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de 

verkrijging en vervreemding van eigen aandelen en overeenkomstige wijziging van 

artikel 45, tweede lid van de statuten van de Vennootschap 

3.1. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur betreffende de verkrijging 

en vervreemding van eigen aandelen in het geval van een ernstig dreigend nadeel.  

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen met: 

 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.993.066 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

 

69,9189% 

 
 c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:   

- aantal stemmen voor:  12.993.066 

- aantal stemmen tegen:  geen 

- aantal onthoudingen:  geen 

 

3.2. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur betreffende de verkrijging 

van eigen aandelen, zoals opgenomen in artikel 45, derde lid van de statuten van 

de Vennootschap en overeenkomstige wijziging van artikel 45, derde lid van de 

statuten van de Vennootschap. 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen met: 

 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 12.993.066 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

 

69,9189% 

 
 c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:   

- aantal stemmen voor:  12.993.066 

- aantal stemmen tegen:  geen 

- aantal onthoudingen:  geen 

 

 


