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OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
 
 
De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders van warrants of obligaties 
uitgegeven door de Vennootschap uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 
11.00 uur op de maatschappelijke zetel, Septestraat 27, B-2640 Mortsel met de volgende 
agenda: 
 

1. Kennisname van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en het Verslag van de 
Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 
per 31 december 2013. 

 
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013. 
 
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013. 

 
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking 
tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren, met inbegrip van 
de volgende bestemming van het resultaat:  

het verlies van 22.074.890,49 euro in mindering te brengen van het overgedragen 
resultaat. 

 
4. Goedkeuring van het Remuneratieverslag. 

 
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag 
opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 
goed te keuren. 

 
5. Long Term Incentive Plan. 

 
Het hieronder vermelde voorstel aan de Algemene Vergadering is geen wettelijke 
verplichting maar is ingegeven door een streven naar transparantie en is tevens 
voorzien in de Corporate Governance Verklaring van Agfa-Gevaert NV. 

 
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit om het voorstel van de Raad 
van Bestuur goed te keuren waarin onder bepaalde voorwaarden de negende tranche 
van het ‘Long Term Incentive Plan’ geactiveerd zal worden voor de in aanmerking 
komende (i) leden van het Executive Management, (ii) kaderleden van niveau I en II 
en (iii) bepaalde andere werknemers, in overeenstemming met de principes 
beschreven in de Term Sheet die beschikbaar is op de Investor Relations sectie van 
de website van de Vennootschap en om in verband hiermee ongeveer 4.060.000 
opties toe te kennen. De Raad van Bestuur zal enkel opties toekennen aan de 
begunstigden indien de slotkoers van de aandelen op Euronext Brussels hoger is dan 



 
3,45 euro (drie euro vijfenveertig cent) gedurende de laatste 30 kalenderdagen 
voorafgaand aan de datum van aanbieding. 

 
6. Kwijting aan de Bestuurders.  

 
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de 
Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen 
boekjaar. 

 
7. Kwijting aan de Commissaris. 

 
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de 
Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen 
boekjaar. 

 
8. Herbenoeming van Pamica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel 

Akkermans, tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. 
De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele 
kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV. Volgens de Raad van Bestuur 
voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 
526ter W.Venn. 
 
Michel Akkermans (°1960 - Belg) behaalde een diploma van ingenieur in de elektronica en de 
computerwetenschappen en een diploma in de economie en financiën aan de Katholieke Universiteit 
Leuven (België). Hij bekleedde managementfuncties bij een aantal internationale bankinstellingen en 
consulting-bedrijven alvorens in 1989 FICS op te richten, een toonaangevende softwarespecialist op het 
vlak van online-bankieren en financiële rapportering. In 1999 fuseerden FICS, Edify en Vertical One met 
Security First Technologies tot S1 Corporation, de marktleider op het vlak van bankieren via het internet. 
Michel Akkermans werd Voorzitter van deze groep. In 2002 werd hij Voorzitter en CEO van Clear2Pay, 
een vernieuwende e-finance-onderneming, gespecialiseerd in wereldwijd toepasbare oplossingen voor 
beveiligde elektronische betalingen. Michel Akkermans trad toe tot de Raad van Bestuur van Agfa-
Gevaert in 2008. 
 
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit Pamica NV, met als vaste 
vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, Eygenstraat 37, B-3040 Huldenberg, 
aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 
526ter W.Venn. te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap 
voor een termijn van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen 
onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring 
van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. 

 
9. Herbenoeming van de heer Willy Duron, tot onafhankelijk bestuurder van de 

Vennootschap.  
De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele 
kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV. Volgens de Raad van Bestuur 
voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 
526ter W.Venn. 

 
Willy Duron (°1945 - Belg) is licentiaat in de wiskunde (Rijksuniversiteit Gent, België) en licentiaat in de 
actuariële wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven, België). Hij begon zijn loopbaan in 1970 als 
actuaris bij ABB verzekeringen (Assurantie van de Belgische Boerenbond) waar hij in 1984 directeur 
Leven en Herverzekering en later Adjunct-Directeur-Generaal werd. In 2000 werd hij Voorzitter van het 
Directiecomité van KBC Verzekeringen NV, en in 2003 Voorzitter van het Directiecomité van KBC 
Bankverzekeringsholding NV. Vanaf begin 2005 tot het najaar van 2006 was hij CEO van KBC Groep 
NV. Willy Duron trad toe tot de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert in 2008. 

 



Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Willy Duron, Oude 
Pastoriestraat 2, B-3050 Oud-Heverlee, aangezien hij voldoet aan de 
onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te 
herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn 
van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de 
Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de 
jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.  

 
10. Herbenoeming van de heer Roland Junck tot onafhankelijk bestuurder van de 

Vennootschap. 
De Raad van Bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele 
kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand CV. Volgens de Raad van Bestuur 
voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 
526ter W.Venn. 

 
Roland Junck (°1955 - Luxemburger), CEO van Nyrstar, werd in februari 2009 na 16 maanden niet-
uitvoerend bestuurder te zijn geweest van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, benoemd tot 
CEO van Nyrstar. Hij is ook bestuurder van verschillende Europese vennootschappen met inbegrip van 
Agfa-Gevaert NV. Hij was de vroegere CEO van ArcelorMittal. Hij was lid van de Management Board 
van de groep van Arcelor, Aceralia en Arbed. Hij studeerde af aan het Federale Polytechnische Instituut 
in Zürich en hij behaalde een MBA-diploma aan de Sacred Heart University van Luxemburg. Roland 
Junck trad toe tot de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert in 2008. 

 
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Roland Junck, 
Pilatusstrasse 12, CH-8032 Zurich, aangezien hij voldoet aan de 
onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in artikel 526ter W.Venn. te 
herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn 
van vier (4) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de 
Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de 
jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.  

11. Varia. 
 
 

In gevolge de wet van 20 december 2010 zullen de houders van aandelen worden 
toegelaten tot de Jaarvergadering van 13 mei 2014 en kunnen ze er hun stemrecht 
uitoefenen op grond van de registratie van hun aandelen op de veertiende dag vóór deze 
Jaarvergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (de “registratiedatum”), zijnde dinsdag 29 
april 2014, ongeacht het aantal aandelen de aandeelhouder bezit op de dag zelf van de 
Jaarvergadering.  
 
Een aandeelhouder dient de Vennootschap uiterlijk de zesde dag voor de datum van de 
Jaarvergadering, zijnde uiterlijk op woensdag 7 mei 2014 om middernacht Belgische tijd, in 
te lichten aangaande het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de 
Jaarvergadering, en dit met inachtneming van de onderstaande formaliteiten. 
 
De houder van gedematerialiseerde aandelen doet dit door een attest van een erkende 
rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit het aantal aandelen op zijn naam op de 
registratiedatum blijkt, te bezorgen bij een kantoor van de ING bank of per e-mail aan 
secretaris.generaal@agfa.com. 
 
De houder van aandelen op naam doet dit door een verklaring aan de Vennootschap of per 
e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com. 
 



De Vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders. 
Elke kost die – in strijd met de expliciete instructies van de Vennootschap – wordt 
aangerekend zal worden terugbetaald tegen voorlegging van een betalingsbewijs. 
 
Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de 
aandeelhouders verzocht zich op dinsdag 13 mei 2014 aan te bieden vanaf 9.45 uur tot 
uiterlijk 10.45 uur. 
 
Houders van obligaties of warrants uitgegeven door de Vennootschap mogen de vergadering 
ten adviserende titel bijwonen zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en 
zijn onderworpen aan dezelfde vereisten voor deelname als deze die van toepassing zijn 
voor de aandeelhouders. 
 
Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de vergadering en er stemmen door een 
gevolmachtigde. De aandeelhouder dient gebruik te maken van de volmacht die door de 
Raad van Bestuur werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel 
te verkrijgen is. Op eenvoudig verzoek wordt een exemplaar opgestuurd naar de 
aandeelhouder. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website 
www.agfa.com/investorrelations van de Vennootschap.  
 
De originele volmachten dienen uiterlijk op woensdag 7 mei 2014 op de maatschappelijke 
zetel van de Vennootschap aan te komen. De volmachten mogen, eveneens uiterlijk tot 
woensdag 7 mei 2014 per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com worden bezorgd, voor 
zover de originele volmachten uiterlijk bij het begin van de Jaarvergadering aan het bureau 
worden overhandigd. 
 
Eén of meer aandeelhouders die het bewijs leveren bij toepassing van het in artikel 533ter 
van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde, dat ze samen minstens 3% van het 
maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de 
vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen voor zover zij betrekking 
hebben op onderwerpen die door de wet of door de statuten uitdrukkelijk worden 
voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorstellen dienen 
uiterlijk de 22ste dag vóór de vergadering, i.e. uiterlijk op maandag 21 april 2014, per e-mail 
aan secretaris.generaal@agfa.com bij de Vennootschap toe te komen. 
 
De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die op de in de vorige paragraaf 
vermelde wijze op de agenda zijn geplaatst, zullen op de Jaarvergadering slechts besproken 
worden, indien deze aandeelhouders hebben voldaan aan alle wettelijke formaliteiten tot 
deelname aan de vergadering zoals in deze oproeping omschreven. 
 
Enkel aandeelhouders die voldoen aan de wettelijke formaliteiten tot deelname aan de 
Jaarvergadering, zoals in deze oproeping omschreven, kunnen vóór de aanvang van de 
vergadering, van zodra de oproeping is gepubliceerd, hun vragen stellen, hetzij schriftelijk 
per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, 
Septestraat 27, B-2640 Mortsel, ter attentie van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of 
langs elektronische weg aan secretaris.generaal@agfa.com.  
Deze vragen dienen uiterlijk de zesde dag voor de vergadering, i.e op woensdag 7 mei 2014, 
bij de Vennootschap toe te komen.  
 
Tevens kunnen alle stukken in verband met de Jaarvergadering die, krachtens de wet, ter 
beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, vanaf de publicatie van de 
oproeping, op de website www.agfa.com/investorrelations worden geraadpleegd. De 
aandeelhouders kunnen deze documenten tijdens de kantooruren eveneens raadplegen of 
er een gratis kopie van verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De 
vraag om een gratis kopie te verkrijgen kan eveneens schriftelijk worden gericht aan de 



maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, ter attentie 
van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of langs elektronische weg aan 
secretaris.generaal@agfa.com.  
 
De Raad van Bestuur 
 
 
 


