
VOLMACHT 

PROXY 

 

 

Gelieve elke pagina te paraferen en de laatste pagina te ondertekenen 

to be initialised on each page and signed on the last page 

 

Ondergetekende 

The undersigned 

 

Naam/Name:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres/Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Geldig vertegenwoordigd door/Validly represented by   ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       

Eigenaar van ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(…………………………) aandelen van de naamloze vennootschap “VGP”, met zetel te 1090 Brussel (Jette), 

Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te 

Brussel, en met BTW-nr. BE 0887.216.042. (de "Vennootschap") 

 

Owner of …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(……………………….) shares of the limited liability company  “VGP”, having its registered office at 1090 

Brussel (Jette), Greenland, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, registered in the register of Legal 

Persons of Brussels and with VAT number BE 0887.216.042. (the "Company") 

 

 

In de hoedanigheid van aandeelhouder in de Vennootschap, 

In its capacity of shareholder of the Company, 

 

 

Verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de buitengewone algemene vergadering van de 

Vennootschap die zal gehouden worden op 19 april 2011 om 10.00 uur in het kantoor van Linklaters 

LLP, Graanmarkt 2, 2000 Antwerpen, België en van de agenda; 

 

Hereby declares to be aware of the extraordinary shareholders meeting of the Company to be held on 

on 19 April 2011 at 10 am at the office of Linklaters LLP, Graanmarkt 2, 2000 Antwerp, Belgium and to 

be aware of its agenda; 

 

 

En stelt hierbij aan als lasthebber (de "Lasthebber"), met recht van indeplaatsstelling:  

 

And hereby appoints as its proxy holder (the "Proxy holder"), with power of substitution: 

 

 

De Heer (Mevrouw):………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mr / Mrs………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap 

zal gehouden worden op 19 april 2011 om 10.00 uur in het kantoor van Linklaters LLP, Graanmarkt 2, 

2000 Antwerpen, België, met volgende agenda: 

 

 

In order to represent him/her at the the extraordinary shareholders meeting of the Company to be 

held on on 19 April 2011 at 10 am at the office of Linklaters LLP, Graanmarkt 2, 2000 Antwerp, 

Belgium, having the following items on the agenda: 

 

1. Kapitaalvermindering 

Reële vermindering van het kapitaal met € 39.953.557,50 teneinde een deel van het kapitaal aan de 

aandeelhouders in geld terug te betalen, elk voor een gelijk bedrag per aandeel, zonder vernietiging 

van aandelen.  

Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering. 

Machtigingen aan de raad van bestuur. 

Voorstel tot besluit:  

Het kapitaal van de Vennootschap wordt verminderd met € 39.953.557,50 en teruggebracht op € 

135.407.830, zonder vermindering van het aantal aandelen. 

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 W.Venn., 

een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug te betalen, elk voor een gelijk bedrag 

per aandeel, en dit zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal door elk aandeel in 

dezelfde mate worden gedragen en elk aandeel zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het 

maatschappelijk kapitaal, dat resteert na de vermindering, vertegenwoordigen. 

Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort 

kapitaal. 

De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de beslissing tot kapitaalvermindering en 

inzonderheid om de procedure, de formaliteiten, de betaaldatum voor de uitkering van het bedrag van 

de kapitaalvermindering en de overige uitkeringsmodaliteiten te bepalen overeenkomstig de 

toepasselijke wet- en regelgeving.  

 

1. Capital reduction 

 

Real reduction of the capital with  € 39,953,557.50 in order to repay part of the capital to the 

shareholders in cash, for an equal amount per share, without destruction of any shares. 

Acknowledgement of the capital reduction. 

Delegation of powers to the board of directors. 

Proposed Resolution:  

The capital of the Company is reduced with € 39,953,557.50 and reduced to € 135,407,830, without 

reducing the number of shares. 

The capital reduction has as its purpose to repay part of the capital to the shareholders in cash, in 

accordance with articles 612 and 613 of the Belgian Companies Code, for an equal amount per share, 

without destruction of any shares. The capital reduction shall be borne by each share in equal 

proportion and each share will represent the same share in the registered capital remaining after the 

capital reduction. 

In terms of taxation, the capital reduction will be exclusively applied to the effectively paid-up capital.  

The board of directors is delegated the power to implement the resolution to reduce the capital and in 

particular to determine the procedure, formalities, date of the repayment of the amount to the capital 

reduction and the other modalities of the distribution in accordance with applicable law and regulation. 

2. Statutenwijziging 

Voorstel tot besluit:  

Het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten wordt aangepast overeenkomstig het besluit 

tot kapitaalvermindering. 

 

2. Modifications to the articles of association 

 



Proposed resolution:  

The registered capital in article 5 of the articles of association is amended in accordance with the 

resolution regarding the capital reduction. 

 

 

Ik ondergetekende geef hierbij aan de Lasthebber volgende instructies om op de buitengewone 

algemene vergadering van NV ‘VGP’ als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten : 

 

I, the undersigned, direct the Proxy holder that my vote be cast or withheld on the following points of 

the agenda of the extraordinary shareholders meeting of ‘VGP’ NV: 

 

Opgedragen wijze van stemmen 

Voting instructions 

Voor / 

In Favor 

 

Tegen / 

Against 

Onthouding / 

Abstain 

1. Kapitaalvermindering 

Reële vermindering van het kapitaal met € 

39.953.557,50 teneinde een deel van het 

kapitaal aan de aandeelhouders in geld terug 

te betalen, elk voor een gelijk bedrag per 

aandeel, zonder vernietiging van aandelen.  

Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering. 

Machtigingen aan de raad van bestuur. 

Voorstel tot besluit:  

Het kapitaal van de Vennootschap wordt 

verminderd met € 39.953.557,50 en 

teruggebracht op € 135.407.830, zonder 

vermindering van het aantal aandelen. 

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, 

onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 

613 W.Venn., een deel van het kapitaal aan de 

aandeelhouders in geld terug te betalen, elk 

voor een gelijk bedrag per aandeel, en dit 

zonder vernietiging van aandelen. De 

kapitaalvermindering zal door elk aandeel in 

dezelfde mate worden gedragen en elk aandeel 

zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel 

van het maatschappelijk kapitaal, dat resteert 

na de vermindering, vertegenwoordigen. 

Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering 

uitsluitend worden aangerekend op het 

werkelijk gestort kapitaal. 

De raad van bestuur wordt gemachtigd tot 

uitvoering van de beslissing tot 

kapitaalvermindering en inzonderheid om de 

procedure, de formaliteiten, de betaaldatum 

voor de uitkering van het bedrag van de 

kapitaalvermindering en de overige 

uitkeringsmodaliteiten te bepalen 

overeenkomstig de toepasselijke wet- en 

regelgeving.  

 

1. Capital reduction 

 

Real reduction of the capital with                    

€ 39,953,557.50 in order to repay part of the 

capital to the shareholders in cash, for an 

   



equal amount per share, without destruction of 

any shares. 

Acknowledgement of the capital reduction. 

Delegation of powers to the board of directors. 

Proposed Resolution:  

The capital of the Company is reduced with  

€39,953,557.50 and reduced to  

€135,407,830, without reducing the number of 

shares. 

The capital reduction has as its purpose to 

repay part of the capital to the shareholders in 

cash, in accordance with articles 612 and 613 

of the Belgian Companies Code, for an equal 

amount per share, without destruction of any 

shares. The capital reduction shall be borne by 

each share in equal proportion and each share 

will represent the same share in the registered 

capital remaining after the capital reduction. 

In terms of taxation, the capital reduction will 

be exclusively applied to the effectively paid-

up  capital.  

The board of directors is delegated the power 

to implement the resolution to reduce the 

capital and in particular to determine the 

procedure, formalities, date of the repayment 

of the amount to the capital reduction and the 

other modalities of the distribution in 

accordance with applicable law and regulation. 

2.  Statutenwijziging 

Voorstel tot besluit:  

Het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de 

statuten wordt aangepast overeenkomstig het 

besluit tot kapitaalvermindering. 

 

 

2. Modifications to the articles of association 

 

Proposed resolution:  

The registered capital in article 5 of the articles 

of association is amended in accordance with 

the resolution regarding the capital reduction. 

   

 

Ik ondergetekende bevestig hierbij dat ik kennis heb van de wijze waarop de Lasthebber bij gebrek aan 

instructies van mijnentwege zal stemmen. 

 

I, the undersigned, acknowledge that I am aware of the way in which my Proxy holder will vote in the 

absence of instructions from me.  

 

 

De Lasthebber zal alle bevoegdheden hebben in naam en voor rekening van ondergetekende: 

 

The Proxy holder shall have all powers on behalf and in the name of the undersigned: 

 

a) om deel te nemen aan iedere andere buitengewone algemene vergadering met dezelfde dagorde in 

het geval de eerste buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen; 

 

to attend any other extraordinary shareholders meeting with the same agenda in the event that the 



initial meeting can not deliberate for whatever reason;  

b) om te verzaken en uitdrukkelijk afstand te doen van de oproepingsformaliteiten en de termijnen 

voorzien in artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, alsook aan het ter beschikking 

stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen en 

verzaken aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64 van hetzelfde Wetboek; 

 

to waive any convocation formalities or deadlines, along with the provision of any documents as 

envisaged in Articles 533 and 535 of the Belgian Companies Code, and forego any revocation action 

on the grounds of procedural irregularity, pursuant to Article 64, 1° of the same Code. 

c) om deel te nemen aan alle beraadslagingen, om alle verklaringen doen, om te stemmen over alle 

voorstellen die de vergadering zal beslissen op de agenda te plaatsen. 

 

to take part in any deliberations and to vote for, amend or reject any proposals relating to the 

agenda. 

d) om alle notulen, registers, aanwezigheidslijsten en andere documenten te ondertekenen, keuze van 

woonplaats te doen en meer in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de 

uitvoering van deze volmacht; 

 

to sign all minutes, registers, attendance lists and other documents, elect domicile and more 

generally to do all that is necessary or useful. 

 

Ondertekend te  

Executed at ……………………………………………… (Place to be completed) 

 

Op 

On …………………………..2011 

 

 

 

 

 

(handtekening laten voorafgaan door de woorden “goed voor volmacht” 

(the signature has to be preceded by the name of the signatory and by the words "Good for 

proxy" 

 


