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Agenda voor de buitengewone algemene vergadering 

 

Titel A. 

Nieuwe toelating inzake het toegestaan kapitaal. 

 
1. Voorafgaandelijk verslag. 

Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen. 

2. Voorstellen. 

2.1. Voorstel om de toelating die door de algemene vergadering van 6 januari 2016 werd verleend (hetzij een toegestaan kapitaal van (1°) een 

miljard honderd miljoen euro (€ 1.100.000.000,00-) (waarvan het beschikbaar saldo op heden bedraagt een miljard negentien miljoen 

vierhonderd negenennegentig duizend vierhonderd en elf euro tweeënnegentig cent (€ 1.019.499.411,92-)), indien de te verwezenlijken 

kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de 

aandeelhouders van de Vennootschap is, en (2°) tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220.000.000,00-), voor alle andere vormen van 

kapitaalverhoging die niet geviseerd zijn in punt (1°) hierboven; met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het 

toegestaan kapitaal in ieder geval nooit verhoogd zal kunnen worden voor een totaal bedrag van meer dan één miljard honderdduizend euro (€ 

1.100.000.000,00-) gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene 

Vergadering van 6 januari 2016 ; te vervangen door een nieuwe toelating (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de 

beslissing), om het onderschreven maatschappelijk kapitaal te verhogen, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek 

Vennootschappen, in een of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van  

(1°) een miljard honderd zevenentwintig miljoen euro (€ 1.127.000.000,00-), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een 

kapitaalverhoging door inschrijving in speciën is, 

- hetzij, met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien door artikelen 592 

en volgende van het Wetboek Vennootschappen; 

- hetzij, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders, zoals voorzien in artikel 26, §1 van de Wet van 12 mei 

2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, en van; 

(2°) tweehonderd vijfentwintig miljoen euro (€ 225.000.000,00-), voor alle andere vormen van kapitaalverhoging die niet geviseerd zijn in punt 

(1°) hierboven;  

met dien verstande dat dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal in ieder geval nooit verhoogd zal kunnen 

worden voor een totaal bedrag van meer dan één miljard honderdzevenentwintig miljoen euro (€ 1.127.000.000,00-) gedurende de periode van 

vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing. 

De raad van bestuur nodigt u uit, om, de hierboven voorgestelde toelating, goed te keuren, mits een aparte stemming voor ieder van de 

punten 1°) en 2°). 

2.2.  Voorstel om bijgevolg, de onderhavige tekst van artikel 6.2. van de statuten, door de volgende tekst te vervangen, te weten ; 

“6.2 Toegestaan kapitaal. 

De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van : 

1°) een miljard honderdzevenentwintig miljoen euro (€ 1.127.000.000,00-), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging 

door inschrijving in speciën is, 

met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap is,  

-hetzij, met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien door artikelen 592 

en volgende van het Wetboek Vennootschappen; 

- hetzij, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders, zoals voorzien in artikel 26, §1 van de Wet van 12 mei 2014 

met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, en van; 

(2°) tweehonderd vijfentwintig miljoen euro (€ 225.000.000,00-), voor alle andere vormen van kapitaalverhoging die niet geviseerd zijn in punt 

1°) hierboven;  

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal in ieder geval nooit verhoogd zal kunnen worden 

voor een totaal bedrag van meer dan één miljard honderdzevenentwintig miljoen euro (€ 1.127.000.000,00-) gedurende de periode van vijf jaar 

te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing. 

op de data en overeenkomstig de modaliteiten die de raad van bestuur bepaalt, conform artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij 

een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven 

bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestaan kapitaal.  

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone 

algemene vergadering van 1 februari 2017. 

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen 

vast, tenzij de algemene vergadering daar zelf zou over beslissen. 

De kapitaalverhogingen waarover de raad van bestuur aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door 

inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie 

van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van Gewone of Bevoorrechte Aandelen. Deze 

kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten – al dan niet verbonden aan 

een andere roerende waarde – die aanleiding kunnen geven tot het creëren van Gewone of Bevoorrechte Aandelen. 

De raad van bestuur is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde 

personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, voor zover (i) de bepalingen van punt 1° van 

de eerste alinea van het onderhavige artikel gerespecteerd worden en (ii) er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht 

wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht beantwoordt aan de voorwaarden die de vastgoed 

regelgeving GVV en artikel 6.4 van de statuten vastleggen. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de 

uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 6.4 van de statuten. 

Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de bepalingen van de vastgoed regelgeving GVV en in 

overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 6.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het 

recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend. 



 3 

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge die machtiging is beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan, na eventuele 

aanrekening van de kosten, op een speciale onbeschikbare rekening, ‘uitgiftepremie’ genoemd, geplaatst worden, die, zoals het kapitaal, de 

waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij een beslissing van de algemene vergadering 

die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van haar 

incorporatie in het kapitaal. 

De raad van bestuur nodigt u uit, om, de hierboven voorgestelde wijziging van de statuten, goed te keuren, met dien verstande dat in functie 

van het resultaat van de stemming op ieder van de punten 1°) en 2°) van het voorstel 2.1. hierboven, de finale tekst van artikel 6.2 tijdens de 

zitting kan worden aangepast. 

 

Titel B. 

Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle. 

Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, dat bepaalt dat enkel de algemene vergadering aan derden 

rechten kan toekennen, die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, of een schuld of een verbintenis ten hare laste doen 

ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de 

Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend, van elke clausule van verandering van controle, vermeld 

in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels, overeengekomen door de 

Vennootschap tussen 11 mei 2016 en de datum van de onderhavige algemene vergadering. De betreffende clausules hebben eveneens 

betrekking op alle mogelijke clausules toegestaan tussen de datum van de bijeenroeping van de onderhavige algemene vergadering en de 

effectieve zitting van de onderhavige algemene vergadering (en die in voorkomend geval uiteengezet zouden komen tijdens de onderhavige 

algemene vergadering). 

Het betreft meer in het bijzonder: 

1) de clausule van verandering van controle die de uitgifte van converteerbare obligaties, op datum van 15 september 2016, voor een duurtijd 

van 5 jaar en een totaal bedrag van tweehonderd negentien miljoen driehonderd twintig duizend honderd achtenzeventig euro (€ 

219.320.178,00-), beheerst ; in geval van verandering van controle voorziet de gezegde clausule een terugbetaling van de obligaties die het 

voorwerp uitgemaakt zullen hebben van een “Change of Control Put Exercise Notices”, overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. 

2) de clausule van verandering van controle die de private belegging in obligaties van 26 oktober 2016, voor een duur van 10 jaar en een 

totaal bedrag van zeventig miljoen euro (€ 70.000.000,00) beheerst ; in geval van verandering van controle voorziet de gezegde clausule een 

terugbetaling van de obligaties die het voorwerp uitgemaakt zullen hebben van een “Change of Control Put Exercise Notices”, overeenkomstig 

de Algemene Voorwaarden. 

In de hypothese dat de beide clausules van verandering van controle hierboven, niet goedgekeurd zou worden door de algemene vergadering 

van 11 januari 2017, of in geval deze niet in getale zou zijn, door de tweede algemene vergadering die in principe bijeengeroepen wordt op 1 

februari 2017, zullen zij op elke toekomstige algemene vergadering opnieuw voorgesteld moeten worden, tot het bekomen van een goedkeuring 

van deze clausules. 

Er wordt daarnaast uitdrukkelijk opgemerkt dat indien : 

a) de clausule van verandering van controle die de uitgifte van converteerbare obligaties, op datum van 15 september 2016, beheerst, niet zou 

worden goedgekeurd door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, uiterlijk op 30 juni 2017, of indien de 

publiciteitsformaliteiten voorzien door artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen niet zouden gerespecteerd worden, zal de Vennootschap 

de ontleende sommen moeten terugbetalen, verhoogd met hun intresten, berekend aan honderd en twee procent (102%) van de hoogste 

waarde tussen het bedrag in hoofdsom en de juiste marktwaarde van de converteerbare obligaties op 30 juni 2017. 

b) de clausule van verandering van controle, die de private belegging in obligaties van 26 oktober 2016 beheerst, niet zou worden goedgekeurd 

door de algemene vergadering van aandeelhouders van de onderhavige vennootschap of indien de publiciteitsformaliteiten voorzien door artikel 

556 van het Wetboek Vennootschappen niet zouden gerespecteerd worden, zal de initiële intrestvoet van de obligaties verhoogd worden met 

vijftig centiemen eurocent (0,50%) per jaar. 

De raad van bestuur nodigt U uit elke clausule van verandering van controle, die zich in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden 

van schuldvorderingen of maatschappelijke titels, overeengekomen door de Vennootschap tussen 11 mei 2016 en de datum van de 

onderhavige algemene vergadering, bevindt, goed te keuren en, voor zoveel als nodig, te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het 

Wetboek van Vennootschappen, en om gezegde raad van bestuur te machtigen over te gaan tot de publiciteitsformaliteiten voorzien door 

het gezegd artikel. 

 

Titel C. 

Delegatie van machten teneinde de formaliteiten te kunnen uitvoeren. 

 

Voorstel om : 

- aan elk van de leden van het Directiecomité, alleen handelend, alle bevoegdheden om de genomen beslissingen uit te voeren, toe te kennen, 

met mogelijkheid van indeplaatsstelling ; 

- aan de Notaris die de akte zal verlijden, alle machten toe te kennen, teneinde de neerlegging en de publicatie van onderhavige akte te 

verzekeren, alsmede om over te gaan tot de coördinatie van de statuten ingevolge de genomen beslissingen, en dit zowel in het Frans als in het 

Nederlands. 

De raad van bestuur nodigt u uit, om dit voorstel, goed te keuren. 

  


