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VGP 

Naamloze Vennootschap 

Spinnerijstraat 12 

9240 Zele 

 
Rechtspersonenregister Dendermonde 

BTW nummer BE 0887.216.042 

 

(de "Vennootschap") 

 

 

STEMUITSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 

AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 9 MEI 2014 

 

 

1. Goedkeuring van de uitgiftevoorwaarde 6.3 van de obligatielening uitgegeven op 

6 december 2013 en de rechten van de obligatiehouders 

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

 

(i) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.020.879 

(ii) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (i) in het maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigen: 70 % 

(iii) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

-  aantal stemmen voor:  13.020.879 

-  aantal stemmen tegen:  geen 

-  aantal onthoudingen:  geen 

 
2. Hernieuwing machtigingen inzake toegestaan kapitaal 

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

 

(i) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.020.879 

(ii) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (i) in het maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigen: 70 % 

(iii) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

-  aantal stemmen voor:  13.020.879 

-  aantal stemmen tegen:  geen 

-  aantal onthoudingen:  geen 

 

3. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur betreffende de 

verkrijging en vervreemding van eigen aandelen en overeenkomstige wijziging 

van artikel 45 

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

 

(i) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.020.879 

(ii) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (i) in het maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigen: 70 % 

(iii) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

-  aantal stemmen voor:  13.020.879 

-  aantal stemmen tegen:  geen 

-  aantal onthoudingen:  geen 
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4. Wijziging van artikel 2, eerste lid, van de statuten ingevolge de beslissing van de 

raad van bestuur de dato 4 april 2014 om de zetel van de vennootschap te 

verplaatsen 

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

 

(i) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 13.020.879 

(ii) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (i) in het maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigen: 70 % 

(iii) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

-  aantal stemmen voor:  13.020.879 

-  aantal stemmen tegen:  geen 

-  aantal onthoudingen:  geen 

 


