BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING QUORUM NIET BEREIKT – dd. 27/5/2016
BESLISSINGEN
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING QUORUM NOT ACHIEVED dd. 27/5/2016
RESOLUTIONS

Het bureau van de algemene vergadering heeft vastgesteld dat 36,74% van de aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd waren en bijgevolg het quorum van 50% niet werd bereikt om de algemene
vergadering toe te laten om de agendapunten 2 tot en met 4 te behandelen.
The bureau of the shareholders’ meeting has ascertained that 36.74 % of the shares were present or
represented and consequently the 50 % quorum that was needed to resolve on agenda items 2 until
and including 4, was not achieved.
De algemene vergadering heeft enkel het eerste agendapunt behandeld:
The following resolution has been made by the general meeting on the first item on the agenda:

1. Bekrachtiging coöptatie bestuurder
Voorstel tot besluit: bekrachtiging van de
coöptatie d.d. 19 april 2016 van Geert
Peeters
als
bestuurder
van
de
Vennootschap op voordracht van de
Vlaamse Participatiemaatschappij NV,
een
door
het
Vlaamse
Gewest
gecontroleerde
vennootschap,
ter
vervanging van Urbain Vandeurzen. Dit
mandaat loopt voor een periode van drie
jaar tot de sluiting van de gewone
algemene vergadering in 2019.

Goedgekeurd

8.306.420

For

De beslissing is goedgekeurd.

1. Ratification co-optation director
Proposed resolution: ratification of the cooptation dated 19 April 2016 of Geert Peeters
as director of the Company upon
recommendation
of
the
Vlaamse
Participatiemaatschapij NV, a company
controlled by the Flemish Region, in
replacement of Urbain Vandeurzen. This term
of office will run for a period of three years
until the end of the annual general
shareholders’ meeting of 2019.

Verworpen
Against

1.012.359

Onthouding
Abstained

The proposed resolution has been approved
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