VOLMACHT

Ondergetekende (naam en voornaam) …………………………………………………………
wonende te (adres) ……...………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
of
met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel) ………….……………….…………….…
……………………………………………………………………………………………………….
en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
(naam en voornaam) ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………...………………………………………………..
houder van ……………..…. aandelen van Agfa-Gevaert NV, met maatschappelijke zetel
te 2640 Mortsel, Septestraat 27, stelt hierbij als gevolmachtigde (1) aan
(naam en voornaam) ……………………………………………. …………………. ………….
wonende te (adres) ……………..…………………………………………………………………
(1) U hoeft niet noodzakelijk de naam van een gevolmachtigde te vermelden. Indien u
geen gevolmachtigde aanduidt, zal Agfa-Gevaert NV een gevolmachtigde aanstellen
die u op de vergadering in kwestie zal vertegenwoordigen en die er zal stemmen
volgens de door u vermelde steminstructies.
Indien u geen steminstructies vermeldt, zal u geacht worden de voorgestelde
besluiten goed te keuren.

teneinde hem als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene
vergadering van de genoemde vennootschap, die zal worden gehouden op de
maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Septestraat 27 op 27 maart 2009 om 11.00u met
de hiernavolgende agenda evenals op iedere andere algemene vergadering met
dezelfde agenda (*) die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van
voornoemde vergadering.

AGENDA
1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig
artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de machtiging
aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur, voorzien in artikel 8, 1°
van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de machtiging aan de raad van
bestuur, voorzien in artikel 8, 1° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te
verhogen te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de
algemene vergadering van aandeelhouders van zevenentwintig maart twee duizend
en negen.
Artikel 8, 1° van de statuten wordt overeenkomstig vervangen door de volgende
tekst:
De raad van bestuur is gemachtigd om bij notariële akte het maatschappelijk kapitaal
in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vijfendertig miljoen euro
(35.000.000 €).
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging
beslist door de algemene vergadering der aandeelhouders van zevenentwintig maart
tweeduizend en negen. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig
de geldende wettelijke bepalingen.
Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

3. Hernieuwing van de machtiging in artikel 8, 4° van de statuten om het
maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de
effecten van de vennootschap.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de machtiging in artikel 8, 4°
van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een
openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap te hernieuwen voor een
periode van drie (3) jaar vanaf de datum van onderhavige vergadering.
Artikel 8, 4° van de statuten wordt overeenkomstig vervangen door de volgende
tekst:
De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen een periode van drie (3) jaar vanaf de
algemene vergadering van zevenentwintig maart tweeduizend en negen, in geval van
ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de CBFA van een
openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de
vennootschap – bij toepassing van het toegestaan kapitaal – te verhogen voor zover:
-

-

de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte
volledig zijn volgestort;
de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod;
het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer
bedraagt dan tien procent (10%) van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven
aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.
Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

4. Wijziging van artikel 9 van de statuten ingevolge de dematerialisatie van aandelen en
ingevolge de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch register van
effecten op naam.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit het artikel 9 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze
van de aandeelhouder. Een aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten
schriftelijk de omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde
aandelen of omgekeerd.
Aandelen op naam worden opgetekend in een register van aandeelhouders,
gehouden op de zetel van de vennootschap. Het aandelenregister kan ook worden
aangehouden in elektronische vorm.
Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op
rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of
bij een vereffeningsinstelling en wordt overgedragen door overschrijving van rekening
op rekening.
Effecten aan toonder worden, naarmate zij op een effectenrekening worden
ingeschreven, automatisch gedematerialiseerd.
De rechten verbonden aan effecten aan toonder waarvoor de houder geen omzetting
heeft gevraagd voor 1 januari 2014 worden geschorst. Effecten aan toonder waarvan
de houder geen omzetting heeft gevraagd voor 1 januari 2015 worden verkocht
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

5. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen vervat in de tweede
paragraaf van artikel 14 van de statuten.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de machtiging tot inkoop van
eigen aandelen vervat in de tweede paragraaf van artikel 14 van de statuten te
hernieuwen. Bijgevolg wordt beslist de tweede paragraaf van artikel 14 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering van zevenentwintig maart
tweeduizend en negen werden de volgende machtigingen verleend:
- de raad van bestuur werd gemachtigd om met inachtneming van de door de wet
bepaalde voorwaarden, en rekening houdend met de aandelen die de vennootschap
eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door
een dochtervennootschap in de zin van het wetboek van vennootschappen alsook
van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap, met beschikbare middelen
zoals gedefinieerd in het wetboek van vennootschappen, gedurende een periode van
vijf (5) jaar vanaf zevenentwintig maart tweeduizend en negen ten hoogste twintig
procent (20%) van de aandelen van de vennootschap in te kopen tegen een prijs per
aandeel die gelijk is aan de gemiddelde notering van het aandeel over de laatste
dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop, verminderd met

twintig procent (minimumvergoeding) of verhoogd met tien procent (maximumvergoeding);
- de raad van bestuur werd gemachtigd om met inachtneming van de door de wet
bepaalde voorwaarden gedurende een periode van tien (10) jaar vanaf
zevenentwintig april tweeduizend en vier ten hoogste tien procent (10%) van de
aandelen van de vennootschap te verkopen onder de door de raad van bestuur te
bepalen voorwaarden; bij beslissing van de algemene vergadering van
zevenentwintig maart twee duizend en negen werd dit maximumpercentage
opgetrokken tot twintig procent (20%) van de aandelen.
- de rechtstreekse dochtervennootschappen waarin de vennootschap de
meerderheid van de stemrechten bezit, werden gemachtigd tot het verwerven of
overdragen via de beurs van aandelen van de vennootschap via aankoop, verkoop,
of ruil binnen de interventiegrenzen inzake prijs en aantal zoals bepaald in hoger
vermelde machtiging inzake inkoop en verkoop van eigen aandelen door de raad van
bestuur van de vennootschap.
Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

6. Aanpassing van de tekst van artikel 21 van de statuten.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de hoofding van het artikel aan
te vullen met het woord “Dagelijks Bestuur ” en de tekst van artikel 21 aan te vullen
met een paragraaf 4, waarvan de tekst luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen
aan de gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder legt verantwoording af en rapporteert op regelmatige
basis aan de raad van bestuur.”
Goedkeuring 0
7.

Verwerping 0

Onthouding 0

Aanpassing van de tekst van artikel 26 van de statuten aangaande de
vertegenwoordiging.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de tekst van artikel 26 te
vervangen door de hiernavolgende tekst:
“De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip
van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij binnen het kader van het
dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, hetzij, binnen het kader van de
aan het directiecomité gedelegeerde bevoegdheden, door twee leden van het
directiecomité, samen optredend.”
Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

8. Diverse wijzigingen in de statuten o.m. om deze in overeenstemmming te brengen
met de huidige wettelijke bepalingen.

Voorstellen tot besluit:

-

Toevoeging van een paragraaf 2 aan de tekst van artikel 13 aangaande
transparantieverklaringen:
“Eenzelfde kennisgeving is verplicht wanneer ten gevolge van gebeurtenissen die
de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van de
stemrechten verbonden aan de gehouden stemverlenende financiële
instrumenten, de in paragraaf 1 van dit artikel vastgelegde drempelwaarden
bereiken of overschrijden.”

-

Schrapping van de volgende zinsnede in paragraaf 5 van artikel 16:
“Bij dezes ontstentenis zal zij worden voorgezeten door de plaatsvervangend
voorzitter indien aanwezig, zo dit niet het geval is zal het voorzitterschap worden
waargenomen door de oudste der aanwezige bestuurders.”

-

Toevoeging van de volgende zinsnede aan het einde van artikel 18, 2°: “of door
de secretaris van de raad van bestuur.”

-

Vervanging in artikel 23 van de woorden “overeenkomstig artikel 523 wetboek
van vennootschappen” door “omschreven in het wetboek van vennootschappen”.

-

Schrapping in de tweede paragraaf van artikel 23 de woorden “artikel 523§1”.

-

Schrapping, met ingang van 1 januari 2014, van artikel 28, 2° van de statuten,
waarvan de tekst luidt als volgt: “Om tot de algemene vergadering toegelaten te
worden moet iedere houder van aandelen aan toonder ten minste drie werkdagen
voor de datum der vergadering zijn aandelen deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbrieven worden
vermeld, en dit tegen afgiftebewijs. Zaterdagen worden niet beschouwd als
werkdagen voor de toepassing van dit artikel.”

-

Vervanging van de zinsneden “bij aangetekende brief” in artikel 30, 2° tweede lid
door de hiernavolgende tekst: “bij gewone brief of, binnen het kader van de
wettelijke bepalingen terzake, via een ander communicatiemiddel”.

-

Vervanging van de zinsnede “overeenkomstig artikel 548 van het wetboek van
vennootschappen” in de vijfde paragraaf van artikel 30, 2° door de
hiernavolgende tekst: “overeenkomstig het in het wetboek van vennootschappen
bepaalde”.

-

Schrapping van de zinsnede “artikel 549 van” in de laatste paragraaf van artikel
30.

-

Schrapping van “artikel 558 van” in de eerste paragraaf van artikel 34, 2°.

-

Schrapping van de zinsnede “door de artikelen 559, 620, 633 en 781 van” in de
laatste paragraaf van artikel 34, 2°.

-

Invoeging van de zinsnede “of elektronisch” na het woord “naamafroeping” in
artikel 34, 3°.

-

Toevoeging van de zinsnede “hetzij door de secretaris van de raad van bestuur”
aan artikel 35 in fine.

-

Schrapping van de zinsnede “van de artikelen 617 en 619” in de laatste paragraaf
van artikel 37.

-

Schrapping van de zinsnede “van de artikelen 618 en 619” in de laatste paragraaf
van artikel 38.

-

Schrapping van de zinsneden “de artikelen 186, 187 en 188 van”, “artikel 92 van”
en “de artikelen 101 en 102 van het wetboek van vennootschappen zijn van
toepassing op deze neerlegging” in artikel 39.
Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

9. Verlenen van volmacht voor de coördinatie van de statuten, evenals de formaliteiten
bij de kruispuntbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit aan de secretaris van de raad
van bestuur, met recht van indeplaatsstelling, een volmacht te verlenen voor de
coördinatie van de statuten, alsmede de formaliteiten bij de kruispuntbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.
Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

om deel te nemen aan alle beraadslagingen;
om deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de
agenda;
om alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze
vergaderingen te ondertekenen;
om in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van
deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Ondertekend te …………………………, op …………………… 2009.

(*) met dien verstande dat in voorkomend geval de datum van “zevenentwintig maart
tweeduizend en negen” in alle resoluties dient te worden gelezen als “achtentwintig april
tweeduizend en negen”.

