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 jaarlijkse algemene
vergadering van de genoemde Vennootschap, die zal worden gehouden op de

maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Septestraat 27 op 26 april 2011 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.
Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris.
2.

Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december
2010
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening van het
boekjaar afgesloten op 31 december 2010, zoals opgemaakt door de Raad van
Bestuur, goed te keuren.
Goedkeuring 0

3.

Verwerping 0

Onthouding 0

Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het resultaat van het
afgelopen boekjaar als volgt te bestemmen:
- toevoeging van EUR 4.669.865,40 aan de wettelijke reserve;
- toevoeging van het saldo van EUR 110.865.550,06 aan het overgedragen
resultaat.
Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

4.

Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010
en verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening.

5.

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.
Goedkeuring 0

6.

Verwerping 0

Onthouding 0

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.
Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

7.

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 (Rijksu niversiteit 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) en werd er in
1984 directeur Leven en Herverzekering en later Adjunct-Directeur-Generaal. In 2000 werd hij
Voorzitter van het Directiecomité van KBC Verzekeringen NV, in 2003 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 in 2008.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Willy Duron, Oude
Pastoriestraat t 2, B-3050 Oud-Heverlee, aangezien hij voldoet aan de
onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in art.526ter W.Venn, te
herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn
van drie (3) 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 2013.

Goedkeuring 0

8.

Verwerping 0

Onthouding 0

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) studeerde af aan het Federale Polytechnische Instituut in
Zürich (Zwitserland) en hij behaalde een MBA-diploma aan de Sacred Heart University in
Luxemburg. Hij begon zijn carrière bij Arbed. Bij TrefilARBED Bissen werd hij General Manager in
1993 en Managing Director in 1996. Na diverse managementfuncties bij Arbed, werd hij in 1998
Senior Vice President bij Aceralia (Spanje). Van 1999 tot 2002 was hij lid van de Management Board
van de Arbed Groep. In 2002 werd hij benoemd tot Senior Executive Vice President van het pas
opgerichte Arcelor, dat ontstaan was uit de fusie van Aceralia, Arbed en Usinor. In augustus 2006
werd hij CEO van Arcelor Mittal en lid van de Management Board van de groep. Na de reorganisatie
van de managementstructuur van deze onderneming in november 2006, werd hij aangesteld als
adviseur van de CEO terwijl hij lid bleef van de Board tot juli 2007. In februari 2009 werd hij
benoemd tot CEO van Nyrstar NV. Roland Junck trad toe tot de Raad van Bestuur in 2008.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de heer Roland Junck,
Moulin de Betzdorf, L-6832 Betzdorf, aangezien hij voldoet aan de
onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in art.526ter W.Venn, te
herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn

van drie (3) 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 2013.

Goedkeuring 0

9.

Verwerping 0

Onthouding 0

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 i n 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 in 2008.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit Pamica NV, Eygenstraat 37,
B-3040 Huldenberg, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans,
aangezien hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in
art.526ter W.Venn te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de
Vennootschap voor een termijn van drie (3) 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
2013.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

10. Herbenoeming van Value Consult Management- und Unternehmensberatung
GmbH met als vaste vertegenwoordiger de heer Horst Heidsieck 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.
Horst Heidsieck (°1947 - Duitser) bezit een doctoraatsdiploma in de fysica. Tijdens zijn studies aan
de Universiteit van Bonn (Duitsland) en de Technische Universiteit van Aken (Duitsland)
concentreerde hij zich op de fysica van de vaste stof, de elektronica en de metaalkunde. Van 1980 tot
1991 bekleedde hij diverse managementfuncties – waaronder een plaats in de Executive Board –

binnen de Degussa Groep. In 1990 werd hij CEO van de technologiegroep Leybold en van 1995 tot
1998 integreerde hij met succes de voormalige concurrenten Leybold en Balzers in de nieuw
opgerichte Balzers und Leybold Groep. In de daarop volgende jaren was Horst Heidsieck lid van het
Adviescomité en later CEO van de Heraeus Holding, een technologiegroep met zeer diverse
activiteiten. Van 2003 tot eind 2006 was hij CEO van de Demag Holding, een verzameling van zeven
bedrijven die in 2002 door Kohlberg Kravis Roberts werden overgenomen van Siemens. Sinds januari
2007 is hij beherend aandeelhouder van het nieuw opgerichte consulting-bedrijf Value Consult. Hij
treedt op als lid van raadgevende organen en ondersteunt managers bij het verwezenlijken van
verbeteringen in hun ondernemingen. Horst Heidsieck trad toe tot de Raad van Bestuur in 2008.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit Value Consult Managementund Unternehmensberatung GmbH, Ostpreussenstrasse 34, D-63654 Buedingen,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Horst Heidsieck, aangezien hij voldoet aan
de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in art.526ter W.Venn, te herbenoemen
als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie (3) 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 2013.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding 0

11. Toekennen van rechten overeenkomstig art. 556 Wb.Venn.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 556
van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de clausules van
wijziging van controle, opgenomen in het Bonding Facility Agreement van 14
oktober 2010 met Fortis Bank NV en Zurich Insurance PLC enerzijds en in het
Autonomous First Demand Guarantee Agreement van 11/13 januari 2011 met de
Europese Investeringsbank anderzijds.

Goedkeuring 0

12.

Verwerping 0

Onthouding 0

Varia.

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 …………………… 2011

