Volmacht voor Buitengewone Algemene Vergadering(1)
Procuration pour l’Assemblée Générale Extraordinaire(1)

Lisez et respectez minutieusement les instructions suivantes:
-

Désignez une seule et unique personne comme mandataire à la page 1

-

REMPLISSEZ VOS INSTRUCTIONS DE VOTE A LA PAGE 11 afin de vous
assurer que votre mandataire puisse voter en votre nom

-

Datez, signez et remplissez les informations demandées à la page 12

Ondergetekende:
(volledige naam van de aandeelhouder) …………………………………………………………………
Le/la soussigné(e):
(nom complet de l’actionnaire)

Volledig adres van de aandeelhouder:………………………………………………………………..….
Adresse complète de l’actionnaire:

eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder
(schrappen wat niet past)(2)
propriétaire - copropriétaire - nu-propriétaire - usufruitier - propriétaire gageur - détenteur de
gage (biffer les mentions inutiles)(2)
van ……………… aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat niet past)
de ……………….. actions nominatives - actions dématérialisées (biffer les mentions inutiles)
van NV BEKAERT SA, met maatschappelijke zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (België), stelt
bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde (vink uw keuze aan) (3)
de NV BEKAERT SA, ayant son siège social Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (Belgique),
constitue par les présentes son mandataire spécial (cochez votre choix) (3)
de heer - mevrouw …………………………………………………………… (volledige naam invullen)
Monsieur – Madame________________________________________(remplir le nom complet)

de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht van indeplaatsstelling)(4)
la Secrétaire générale de NV BEKAERT SA (avec droit de substitution)(4)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:
auquel/à laquelle l’actionnaire confie tous pouvoirs afin:
1

de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 13 mei 2020 om
8.30 uur in de kantoren van de vennootschap, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (België),

de représenter l’actionnaire à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de
NV Bekaert SA qui se tiendra le mercredi 13 mai 2020 à 8.30 heures dans les bureaux de la
société, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (Belgique),

2

in naam van de aandeelhouder deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen of zich te
onthouden betreffende de volgende agenda:
au nom de l’actionnaire, de prendre part à toutes délibérations et de voter ou de s’abstenir
concernant l’ordre du jour suivant (la présente procuration contient uniquement l’ordre du
jour officiel en néerlandais; une traduction française non officielle est reprise dans la
convocation à l’Assemblée):

1.
Wijziging van de statuten, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorstel tot besluit:
De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen, onder meer om deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), door:
−
in Titel I het woord "doel" te vervangen door "voorwerp";
−
in artikel 1 de passage "die een publiek beroep doet op het spaarwezen" te schrappen;
−
op het einde van alinea 2 van artikel 2 de passage ", voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van
de statuten" toe te voegen;
−
een nieuw artikel 3 toe te voegen dat luidt als volgt:
"De website van de vennootschap is: www.bekaert.com.
De vennootschap kan, in toepassing en binnen de perken van artikel 2:31 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, op het volgende e-mailadres worden gecontacteerd:
corporate@bekaert.com.";
−
het oude artikel 3 te hernummeren naar artikel 4, de woorden "tot doel" te vervangen door "als
voorwerp", de woorden "de volgende activiteiten" toe te voegen na het woord "buitenland", de
woorden "het hogervermeld doel" te vervangen door "de hogervermelde activiteiten", de
woorden "doel nastreven" te vervangen door "voorwerp hebben", en de woorden "het bereiken
van haar maatschappelijk doel" te vervangen door "haar voorwerp";
−
het oude artikel 4 te hernummeren naar artikel 5 en te vervangen als volgt:
"De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.";
−
in Titel II het woord "maatschappelijk" te schrappen;
−
het oude artikel 5 te hernummeren naar artikel 6, in de eerste en tweede zin het woord
"maatschappelijk" te schrappen, en alinea’s 3, 4 en 5 te schrappen;
−
de oude artikelen 6, 7 en 8 te schrappen;
−
het oude artikel 9 te hernummeren naar artikel 7, en alinea’s 5 en 6 te schrappen;
−
het oude artikel 10 te hernummeren naar artikel 8, en alinea 2 te vervangen als volgt:
"Wanneer een effect op naam toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, wordt het
ingeschreven op naam van de blote eigenaar(s) en op naam van de vruchtgebruiker(s).
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon is aangewezen als houder van het effect ten aanzien van de vennootschap.
Wanneer een effect toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden alle
daaraan verbonden rechten, inbegrepen het eventuele stemrecht, door de vruchtgebruiker(s)
uitgeoefend, behoudens andersluidende bepaling in een testament of een overeenkomst. In dat
laatste geval stellen de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk
in kennis van deze regeling.";
−
het oude artikel 11 te hernummeren naar artikel 9, en in de eerste zin het woord "effecten" te
vervangen door " "effecten" ";
−
het oude artikel 12 te hernummeren naar artikel 10;
−
het oude artikel 12bis te hernummeren naar artikel 11, en in de eerste zin het woord "12" te
vervangen door "10";
−
het oude artikel 12ter te hernummeren naar artikel 11bis, en de woorden "12 en 12bis" te
vervangen door "10 en 11";
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de oude artikelen 13 en 14 te schrappen;
het oude artikel 14bis te hernummeren naar artikel 12, en te vervangen als volgt:
"Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen gelden, naast de wettelijk voorziene
drempelwaarden, tevens de statutaire drempelwaarden van drie procent en zeven en een half
procent.";
het oude artikel 15 te hernummeren naar artikel 13, alinea 6 te schrappen, en alinea 1 t.e.m. 5 te
vervangen als volgt:
"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hun
aantal bepaalt.
De duur van hun mandaat mag vier jaren niet te boven gaan. Tenzij het benoemingsbesluit van
de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat tot en met de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Ze
zijn herbenoembaar en kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen door de algemene
vergadering met onmiddellijke ingang worden ontslagen.
De kandidaten voor het mandaat van bestuurder die deze opdracht nog niet vervuld hebben in
de vennootschap, dienen de raad van bestuur op de hoogte te brengen van hun kandidatuur
ten laatste twee maanden voor de algemene vergadering waarop hun benoeming zal worden
voorgesteld.
De algemene vergadering bepaalt hun vergoeding, die vast en/of variabel is.";
het oude artikel 16 te hernummeren naar artikel 14, en op het einde van alinea 3 de woorden ",
tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist" toe te voegen;
het oude artikel 17 te hernummeren naar artikel 15, en een nieuwe alinea in te voegen na alinea
1 die luidt als volgt:
"De raad van bestuur kan een algemeen secretaris benoemen, al of niet een bestuurder.";
het oude artikel 18 te hernummeren naar artikel 16, en alinea’s 3 t.e.m. 9 te vervangen als volgt:
"Behoudens in dringende gevallen, die het gevolg zijn van oorlog, onlusten of andere
openbare rampen, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer
minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk, of door middel van elk geschreven
communicatiemiddel, al of niet elektronisch, een andere bestuurder machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van teleconferentie,
videoconferentie of enig andere communicatiemiddel dat bestuurders, hoewel geografisch van
elkaar verwijderd, in staat stelt gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke bestuurder die aan een vergadering van de raad van bestuur deelneemt of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De besluiten worden aangenomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een besluit
of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan zullen de
toepasselijke wettelijke bepalingen moeten geëerbiedigd worden.
Indien tijdens een vergadering van de raad van bestuur een of meer bestuurders, rechtstreeks
of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het
belang van de vennootschap naar aanleiding van een besluit of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, en hierdoor minder dan de helft van de
bestuurders kan deelnemen aan de beraadslaging, dan kunnen de overblijvende bestuurders
verder geldig beraadslagen en besluiten tenzij er minder dan twee overblijvende bestuurders
zijn. In dat geval wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene
vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de
raad van bestuur ze uitvoeren.";
en de laatste alinea te vervangen als volgt:
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"Alle besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
besluit van de bestuurders.";
het oude artikel 19 te hernummeren naar artikel 17, en te vervangen als volgt:
"De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
De kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, of de voorzitter, of de
gedelegeerd bestuurder, of de algemeen secretaris.";
het oude artikel 20 te hernummeren naar artikel 18, het woord "doel" te vervangen door
"voorwerp", en alinea 2 te schrappen;
het oude artikel 20bis te hernummeren naar artikel 19, en alinea 2 te schrappen;
een nieuw artikel 20 toe te voegen dat luidt als volgt:
"De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.";
alinea’s 1, 2 en 3 van artikel 21 te vervangen als volgt:
"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die, naar keuze van de raad van bestuur, elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden. Indien deze personen tevens bestuurders zijn, dan worden zij "gedelegeerd
bestuurder" genoemd.";
in artikel 22 voor de bestaande alinea drie nieuwe alinea’s toe te voegen die luiden als volgt:
"De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
hetzij de raad van bestuur collegiaal optredend,
hetzij twee bestuurders samen handelend,
hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder,
aan wie dit bestuur individueel is opgedragen of, in geval het dagelijks bestuur aan
meerdere personen is opgedragen die gezamenlijk of als college optreden, door elke twee
onder hen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.";
de oude artikelen 23 en 24 te schrappen;
het oude artikel 25 te hernummeren naar artikel 23, de woorden "het Wetboek van
vennootschappen en onderhavige" te vervangen door "de toepasselijke wettelijke bepalingen
en deze", en na "commissarissen" de passage ", die in dat laatste geval een college vormen,"
in te voegen;
alinea 2 van het nieuwe artikel 23 te verplaatsen naar een nieuw artikel 24, en het woord "Ze" te
vervangen door "De commissarissen";
de oude artikelen 26 en 27 te schrappen;
het oude artikel 28 te hernummeren naar artikel 25, en alinea 2 te schrappen;
het oude artikel 29 te hernummeren naar artikel 26, en alinea’s 2 t.e.m. 4 te vervangen als volgt:
"Zij wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij
moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproepingen.";
het oude artikel 30 te hernummeren naar artikel 27, en te vervangen als volgt:
"De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de toepasselijke
wettelijke bepalingen.";
het oude artikel 31 te hernummeren naar artikel 28, en te vervangen als volgt:
"Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te
oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen
op naam van de aandeelhouder, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op
naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende
rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, en de melding van het voornemen om deel te
nemen aan de algemene vergadering, telkens conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Dezelfde formaliteiten zijn mutatis mutandis van toepassing op de converteerbare
obligatiehouders en houders van inschrijvingsrechten, die echter slechts met raadgevende
stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.
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Overgangsbepaling: de houders van niet-converteerbare obligaties die zijn uitgegeven vόόr de
datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de vennootschap van
toepassing wordt, hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen met
raadgevende stem. In dat geval is artikel 28 mutatis mutandis van toepassing.".
het oude artikel 32 te hernummeren naar artikel 29, en te vervangen als volgt:
"Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, moeten zij zich
door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur stelt een volmachtformulier ter beschikking en bepaalt de plaats waarop
deze moeten worden neergelegd.";
het oude artikel 33 te hernummeren naar artikel 30, in alinea 2 het woord "vervangt" te
vervangen door "of haar vervangt,", en alinea 4 te vervangen als volgt:
"Onverminderd het recht van verdaging voorzien door de toepasselijke wettelijke bepalingen,
heeft de raad van bestuur het recht, tijdens de zitting, de beraadslagingen van elke algemene
vergadering vijf weken uit te stellen.";
het oude artikel 34 te hernummeren naar artikel 31;
het oude artikel 35 te hernummeren naar artikel 32, en alinea 2 te vervangen als volgt:
"Behoudens indien de toepasselijke wettelijke bepalingen strengere aanwezigheids- of
meerderheidsvereisten opleggen, worden de besluiten aangenomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde effecten, waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Er wordt gestemd met
opgeheven hand. Nochtans wordt er overgegaan tot geheime stemming wanneer dit gevraagd
wordt door aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen of
wanneer het persoonsgebonden aangelegenheden betreft.".
het oude artikel 36 te schrappen;
het oude artikel 37 te hernummeren naar artikel 33, en te vervangen als volgt:
"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend
door twee bestuurders, of de gedelegeerd bestuurder, of de algemeen secretaris.";
Titel V te vervangen als volgt: "Boekjaar, winstverdeling, reserve";
het oude artikel 38 te hernummeren naar artikel 34, en alinea’s 2 t.e.m. 9 te schrappen;
het oude artikel 39 te hernummeren naar artikel 35, het woord "maatschappelijk" te schrappen,
het woord "vervolgens" te voegen tussen "wordt" en "hoogstens", en de passage vanaf
"Uitkeringen" tot het einde te schrappen;
het oude artikel 40 te hernummeren naar artikel 36, en alinea’s 2 t.e.m. 10 te schrappen;
een nieuw artikel 37 toe te voegen dat luidt als volgt:
"De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.";
de oude artikelen 41 en 42 te schrappen;
een nieuw artikel 38 toe te voegen dat luidt als volgt:
"De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering.";
het oude artikel 43 te hernummeren naar artikel 39;
het oude artikel 44 te hernummeren naar artikel 40;
het oude artikel 45 te hernummeren naar artikel 41, en te vervangen als volgt:
"Elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, vereffenaar of commissaris van de vennootschap moet er woonplaats kiezen, zo niet
wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig zullen kunnen
geadresseerd worden.".
het oude artikel 46 te hernummeren naar artikel 42, en te vervangen als volgt:
"Voor al hetgeen in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de
toepasselijke wettelijke bepalingen.".

Indien het voorstel van besluit onder agendapunt 1 niet werd aangenomen, komen de volgende
agendapunten 2 tot en met 8 te vervallen.
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2.

Wijziging van het voorwerp.

−

Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:154 WVV waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp wordt gegeven.

−

Wijziging van het voorwerp.

Voorstel tot besluit:
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende
alinea toe te voegen tussen "van bedrijfsbeheer." en "De vennootschap zal" in het nieuwe artikel 4:
"e/ De publiciteit, informatieverlening en -verzameling, verzekering en herverzekering,
wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten,
centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en
informatica, centralisering van de financiële handelingen en van het deel van de risico's
voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een
voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschap en haar verbonden
vennootschappen.".

3.

Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen effecten.

Voorstel van besluit:
De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van vijf jaar
te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen,
zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de
vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft twintig procent van het totale
aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens één euro en hoogstens
dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de
vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot
verkrijging respectievelijk inpandneming. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake verkrijging van eigen aandelen,
verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016, komen te vervallen, en zal de
voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van
de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke derde
handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
De algemene vergadering beslist dientengevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:
−
alinea’s 1 t.e.m. 3 van het nieuwe artikel 10 worden gewijzigd als volgt:
"1. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben
verkrijgen en in pand nemen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.
2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
voorwaarden, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in
pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop
betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand
heeft twintig procent van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding
van minstens één euro en hoogstens dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de
slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór
het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming. Deze
machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van
deze machtiging toegekend op 13 mei 2020.
3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en
certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen
statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.
4. De raad van bestuur is gemachtigd om alle of een gedeelte van de verworven eigen aandelen
of certificaten die daarop betrekking hebben, te vernietigen. De eruit voortvloeiende
statutenwijziging zal vastgesteld worden bij notariële akte opgemaakt op verzoek van hetzij
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−

twee bestuurders, hetzij de algemeen secretaris en een bedrijfsjurist in dienst van de
vennootschap, hetzij twee bedrijfsjuristen in dienst van de vennootschap.
5. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de
vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse
dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde
handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."
alinea 4 van het nieuwe artikel 10 wordt de nieuwe paragraaf 2bis.
alinea 5 van het nieuwe artikel 10 wordt geschrapt.
in het nieuwe artikel 11bis worden de woorden "verwerving of" geschrapt en de woorden
"artikelen 12 en" vervangen door "artikel", op voorwaarde dat het voorstel tot besluit onder
agendapunt 4 wordt aangenomen.

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de
bestaande machtiging blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen of in
pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering
vereist is.

4.
Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen effecten ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.
Voorstel tot besluit:
De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van drie jaar
te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen
wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een
dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op de
effecten van de vennootschap. Vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, verleend door de buitengewone algemene vergadering
van 3 juli 2019 komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Deze
machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen
van de vennootschap en voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die
vennootschappen.
De algemene vergadering beslist dientengevolge, om vanaf de bekendmaking van deze beslissing in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:
(i) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 werd aangenomen, de nieuwe paragraaf 2bis
van het nieuwe artikel 10 te schrappen en een nieuwe alinea na alinea 1 van de nieuwe paragraaf 2
van het nieuwe artikel 10 toe te voegen, die luidt als volgt:
"De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
voorwaarden, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te
nemen wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van
een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een openbaar overnamebod op
de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te
rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020.".
(ii) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 niet werd aangenomen, alinea 4 van het nieuwe
artikel 10 te vervangen door de hierboven voorgestelde nieuwe alinea, aangevuld met de volgende
tekst:
"[…] Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop
betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of
machtiging van de algemene vergadering vereist is. Deze machtiging en het hiervoor bepaalde geldt
voor de raad van bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de
onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke
derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen".
Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de
bestaande machtiging blijven gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te verkrijgen of in
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pand te nemen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering
vereist is.

5.
Machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van eigen effecten aan een of meer
bepaalde personen andere dan het personeel.
Voorstel tot besluit:
De algemene vergadering beslist, voor zover als nodig, de raad van bestuur uitdrukkelijk te
machtigen om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te
vervreemden aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel. Deze nieuwe
uitdrukkelijke machtiging zal de plaats innemen van de bestaande machtiging inzake de
vervreemding van eigen effecten van nieuw artikel 11, lid 1. Deze machtiging geldt voor de raad van
bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en voor elke
derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
De algemene vergadering beslist dientengevolge om de volgende wijzigingen aan de statuten door te
voeren:
−
het nieuwe artikel 11 wordt vervangen als volgt:
"1. De vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben slechts vervreemden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden.
2. De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
voorwaarden, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te
vervreemden aan een of meer bepaalde personen andere dan het personeel.
3. De machtigingen onder lid 2 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen,
winstbewijzen en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen
statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.
4. De machtigingen onder lid 2 en het bepaalde in lid 3 gelden voor de raad van bestuur van de
vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse
dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde
handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen."
−
indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 en dat onder agendapunt 4 werden
aangenomen, dan wordt het nieuwe artikel 11bis geschrapt.
−
indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 3 en dat onder agendapunt 4 niet werden
aangenomen, dan wordt in het nieuwe artikel 11bis de woorden "of vervreemding" geschrapt
en de woorden "artikelen 10 en 11" vervangen door "artikel 10".
Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de
bestaande machtiging inzake de vervreemding van eigen effecten van nieuw artikel 11, lid 1 blijven
gelden, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden indien daartoe geen
statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

6.
Machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden ter vermijding van een
ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap.
Voorstel tot besluit:
De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om voor een periode van drie jaar
te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te vervreemden ter
vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor de
raad van bestuur van de vennootschap, voor de dochtervennootschappen van de vennootschap en
voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
De algemene vergadering beslist dientengevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:
(i) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 5 werd aangenomen, in het nieuwe artikel 11 een
nieuwe alinea na alinea 1 in paragraaf 2 in te voegen, die luidt als volgt:
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"De raad van bestuur is gemachtigd om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
voorwaarden, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te
vervreemden ter vermijding van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, hierin begrepen een
openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een
periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei
2020."
(ii) indien het voorstel tot besluit onder agendapunt 5 niet werd aangenomen, alinea 2 van het nieuwe
artikel 11 te vervangen door de hierboven voorgestelde nieuwe alinea, aangevuld met de volgende
tekst:
"[…] Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die
erop betrekking hebben, te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van
de algemene vergadering vereist is. De machtiging en het hiervoor bepaalde geldt voor de raad van
bestuur van de vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse
dochtervennootschappen van de vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend
in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen".
Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan doet dit
geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de
raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of
machtiging van de algemene vergadering vereist is.

7.

Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal.

−

Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 7:199 WVV waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal
kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

−

Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal

Voorstel tot besluit:
De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen tot verhoging van het geplaatste
kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van
€ 177.793.000,00, voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het
toegestane kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016, komen
te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.
De algemene vergadering beslist dientengevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende wijzigingen aan de statuten door te voeren:
−
Alinea 1 tot en met 8 van het nieuwe artikel 40 wordt vervangen als volgt:
"De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een
maximumbedrag
(exclusief
uitgiftepremie)
van
honderdzevenenzeventig
miljoen
zevenhonderddrieënnegentig-duizend euro (€ 177.793.000,00) te verhogen.
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van deze machtiging toegekend op 13 mei 2020.
Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen
modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura
of bij wijze van gemengde inbreng binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen
toegestane grenzen, (ii) al dan niet door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere
eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, onder, boven
of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder
uitgiftepremie, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
(al dan niet aan een ander effect gehecht).
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid onder meer aanwenden in het kader van een
optieplan.
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) de kapitaalverhogingen of de
uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander
effect gehecht) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii)
de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van
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−

inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) waarbij het voorkeurrecht van
de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen,
andere dan leden van het personeel, en (iii) de kapitaalverhogingen door omzetting van de
reserves.
Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatste kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen
van het toegestane kapitaal, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om een
uitgiftepremie te vragen, die op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen
vermogen op het passief van de balans zal worden vermeld.
De raad van bestuur, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, is bevoegd om de
statutenwijzigingen die uit het gebruik van deze machtigingen voortvloeien, te laten
vaststellen.".
In de laatste alinea van het nieuwe artikel 40 wordt het woord "4°" geschrapt.

Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de
bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal blijven gelden.

8.
Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal in het kader van
een openbaar overnamebod.
Voorstel tot besluit:
De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen tot verhoging van het geplaatste
kapitaal na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is
gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging is
geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde
mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na deze beslissing. Vanaf de bekendmaking van deze
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal de bestaande machtiging inzake het gebruik
van het toegestane kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod, verleend door de
buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2018, komen te vervallen, en zal de voorgestelde
machtiging haar plaats innemen.
De algemene vergadering beslist dientengevolge om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de laatste alinea van het nieuwe artikel 40 te vervangen als
volgt:
"De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het
tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangt dat haar kennis is gegeven van
een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke
wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare
overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie
jaar na 13 mei 2020."
Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtiging niet zou worden goedgekeurd, dan zal de
bestaande machtiging inzake het gebruik van het toegestane kapitaal in het kader van een openbaar
overnamebod blijven gelden.

3

deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen
gehouden worden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te
nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle
verklaringen te doen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig
is, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze vermeld.
de participer à toutes les autres Assemblées Générales Extraordinaires qui pourraient être
tenues ultérieurement avec le même ordre du jour, d’émettre tous votes, d’adopter ou de
rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de
faire toutes déclarations, de substituer, et généralement de faire tout ce qui est utile ou
nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.
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Steminstructies/Instructions de vote
Vul hier uw steminstructies in:
Remplissez ici vos instructions de vote:
1.

Wijziging van de statuten, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
Modification des statuts, entre autres, pour les mettre en conformité avec le Code des
sociétés et des associations

□ voor/pour

2.

Wijziging van het voorwerp
Modification de l’objet

□ voor/pour

3.

□ onthouding/abstention

□ tegen/contre

□ onthouding/abstention

□ tegen/contre

□ onthouding/abstention

□ tegen/contre

□ onthouding/abstention

Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal
Autorisation au conseil d’administration à augmenter le capital

□ voor/pour

8.

□ tegen/contre

Machtiging aan de raad van bestuur om eigen effecten te vervreemden ter vermijding van een
ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap
Autorisation au conseil d’administration à aliéner des titres propres aux fins d’éviter un
dommage grave et imminent pour la société

□ voor/pour

7.

□ onthouding/abstention

Machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van eigen effecten aan een of meer
bepaalde personen andere dan het personeel
Autorisation au conseil d’administration à aliéner des titres propres à une ou plusieurs
personnes déterminées autres que le personnel

□ voor/pour

6.

□ tegen/contre

Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen effecten ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap
Autorisation au conseil d’administration à acquérir et à prendre en gage des titres propres
pour éviter à la société un dommage grave et imminent

□ voor/pour
5.

□ onthouding/abstention

Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen effecten
Autorisation au conseil d’administration à acquérir et à prendre en gage des titres propres

□ voor/pour
4.

□ tegen/contre

□ tegen/contre

□ onthouding/abstention

Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal in het kader van
een openbaar overnamebod
Autorisation au conseil d’administration à augmenter le capital dans le cadre d’une offre
publique d’acquisition

□ voor/pour

□ tegen/contre

□ onthouding/abstention
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Plaats en datum:
Lieu et date:

……………………………, …………………………… 2020.

Handtekening van de aandeelhouder(5)
Signature de l’actionnaire(5)

………………………………………………………

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :
Naam van de persoon die ondertekent:
Nom de la personne qui signe:

…………………………………………………………

Functie/Fonction:

…………………………………………………………

Juridische entiteit/Entité juridique:

…………………………………………………………

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p.
1 genoemde aandeelhouder.
qui déclare être habilitée à signer la présente procuration au nom et pour compte de
l’actionnaire identifié à la page 1.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 7:144 en
7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij toepassing van artikelen 10 en 32 van de statuten worden de mede-eigenaars, de naakte eigenaars en de
vruchtgebruikers, de pandgevende eigenaars en de pandhouders van aandelen, verzocht om gezamenlijk volmacht te
geven aan eenzelfde gevolmachtigde.
Indien geen of twee keuzes worden aangevinkt of indien, om welke reden dan ook, enige onduidelijkheid zou bestaan over
de keuze, dan wordt de volmacht geacht te zijn verleend aan de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht
van indeplaatsstelling).
Als werknemer van NV BEKAERT SA wordt de Algemeen Secretaris vermoed een belangenconflict te hebben
overeenkomstig artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Om die reden kan de Algemeen
Secretaris slechts stemmen indien specifieke steminstructies worden gegeven.
Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

La présente procuration n’est pas une sollicitation de procuration et ne peut être employée dans les cas prévus
aux articles 7:144 et 7:145 du Code des sociétés et des associations.
En application des articles 10 et 32 des statuts, les copropriétaires, les nu-propriétaires et les usufruitiers, les
propriétaires gageurs et les détenteurs de gage sont priés de donner conjointement procuration à un seul et
même mandataire.
Si aucun ou deux choix sont cochés ou si, pour une raison quelconque, il y a un manque de clarté concernant le
choix, la procuration est réputée avoir été accordée à la Secrétaire générale de NV BEKAERT SA (avec droit de
substitution).
En tant qu’employé de NV BEKAERT SA la Secrétaire générale est présumée avoir un conflit d’intérêts
conformément à l’article 7:143 du Code des sociétés et des associations. Pour cette raison, la Secrétaire générale
ne peut voter que si des instructions de vote spécifiques ont été données.
Doit être précédé des mots manuscrits "Goed voor volmacht" (= bon pour pouvoir).
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