Dubbel stemrecht

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op 12 mei 2021 kondigde NV Bekaert SA de voorgestelde invoering van dubbel stemrecht en
wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur aan.
De invoering van dubbel stemrecht vereist een statutenwijziging. Met het oog hierop roept de raad van
bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen die zal gehouden
worden op donderdag 15 juli 2021 om 11.30 uur in de kantoren van de vennootschap. Tegelijkertijd
zullen enkele bijkomende statutenwijzigingen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
aandeelhouders (zoals de mogelijkheid voor aandeelhouders om voorafgaand aan de vergadering te
stemmen). Voor de invoering van dubbel stemrecht is een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte
stemmen vereist. Voor de overige statutenwijzigingen is een meerderheid van 3/4 van de uitgebrachte
stemmen vereist.
De Buitengewone Algemene Vergadering zal over deze aangelegenheden slechts geldig kunnen
beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan zal een tweede Buitengewone Algemene
Vergadering bijeengeroepen worden op dinsdag 21 september 2021 om 11.30 uur. Deze vergadering
zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders
vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Dubbel stemrecht
Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van toepassing
sinds 1 januari 2020, kunnen de statuten van een beursgenoteerde vennootschap bepalen dat de
aandeelhouders dubbel stemrecht (zogenaamd “loyauteitsstemrecht”) verkrijgen voor de aandelen die
zijn volgestort en die ten minste twee jaar ononderbroken op hun naam zijn ingeschreven in het register
van aandelen. De bedoeling is de langetermijnvisie en de loyauteit van aandeelhouders van
beursgenoteerde ondernemingen te belonen.
Dit dubbel stemrecht leidt niet tot de creatie van soorten aandelen omdat het inherent verbonden is aan
de hoedanigheid van de aandeelhouder en niet de aandelen, en elke aandeelhouder zou aan de
bovengenoemde "loyauteitsvoorwaarden" kunnen voldoen. Alle volgestorte aandelen op naam die aan
de loyauteitsvoorwaarden voldoen, verlenen dubbel stemrecht.
Er kan geen dubbel stemrecht worden verleend aan gedematerialiseerde aandelen.
Voor de berekening van de loyauteitstermijn van twee jaar wordt de datum van inschrijving in het
aandelenregister als uitgangspunt genomen. Er wordt dus ook rekening gehouden met de periode die
al loopt of zelfs al verstreken is op het ogenblik van de invoering van het dubbel stemrecht. De invoering
van het dubbel stemrecht kan dus onmiddellijke gevolgen hebben voor de stemrechten.
Na goedkeuring zou het dubbel stemrecht gelden vanaf de eerstvolgende algemene vergadering die
naar verwachting de Gewone Algemene Vergadering van 2022 zal zijn.
In geval van eigendomsoverdracht van volgestorte aandelen op naam die dubbel stemrecht genieten,
moet de verkrijger van deze aandelen in principe twee jaar wachten vooraleer hij van dit recht gebruik
kan maken, op voorwaarde dat hij gedurende deze periode op zijn beurt deze aandelen zonder
onderbreking op naam aanhoudt. In bepaalde gevallen - die limitatief worden opgesomd in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen - zal de overdracht van aandelen op naam echter geen invloed
hebben op het dubbel stemrecht noch op de berekening van de voormelde loyauteitsperiode van twee
jaar. Omgekeerd, hoewel de eigendom van volgestorte aandelen op naam in het bezit van

rechtspersonen niet wordt overgedragen, zullen deze aandelen in principe hun dubbel stemrecht
verliezen en zal de loyauteitsperiode van twee jaar opnieuw beginnen lopen indien de controle over de
aandeelhouder-rechtspersoon verandert.
Het loyauteitsstemrecht vervalt indien de aandeelhouder zijn aandelen op naam omzet in
gedematerialiseerde aandelen.
Bij kapitaalverhoging wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan bonusaandelen die
worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht
beschikken.
Indien een aandeelhouder een deel van zijn aandelen op naam dematerialiseert of de eigendom ervan
overdraagt, dan zullen, voor de bepaling van het dubbel stemrecht, de aandelen op naam die het laatst
in het aandelenregister werden ingeschreven eerst in mindering worden gebracht van zijn totale aantal
aandelen op naam, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk
anders bepaalt.
Om het enkel of dubbel stemrecht van een aandeelhouder te bepalen, is het de vennootschap
toegelaten zich uitsluitend te baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen op naam, zonder
dat dit afbreuk doet aan haar recht om op basis van de haar bekende informatie en de wettelijke
bepalingen anders te besluiten.
Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het verlies van het dubbel stemrecht meebrengen
voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft ingeschreven, dan
is die aandeelhouder verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te geven en op eerste
verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.
Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het behoud van het dubbel stemrecht meebrengen
ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam, dan is de
aandeelhouder die zich op het dubbel stemrecht beroept, verplicht hiervan onverwijld aan de
vennootschap kennis te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te
bezorgen.
De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten waarover
zij beschikken op de registratiedatum.
Transparantiereglementering
De vennootschap wenst de aandeelhouders er tevens op te wijzen dat de verwerving of het verlies van
dubbel stemrecht kan leiden tot een wijziging van de participatiedrempel van de betrokken
aandeelhouder en in het bijzonder tot het passief overschrijden of onderschrijden van een
kennisgevingsdrempel.
In dit verband wordt erop gewezen dat, in geval van overschrijding of onderschrijding van een drempel,
de aandeelhouders verplicht zijn de vennootschap en de FSMA daarvan in kennis te stellen
overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, de uitvoeringsbesluiten en de aanbevelingen van de
FSMA dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap zijn deze kennisgevingsverplichtingen
niet alleen van toepassing op de wettelijk voorziene drempels van 5% en elk veelvoud van 5%, maar
ook op de drempels van 3% en 7,50%.

Persbericht over de noemer
Het totale aantal stemrechtverlenende effecten en het totale aantal stemrechten (inclusief enkelvoudig
en dubbel stemrecht) van de vennootschap zal worden bekend gemaakt via een persbericht en zal
worden gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Gereglementeerde Informatie". Dit persbericht zal
worden bijgewerkt op het einde van elke maand waarin het totale aantal stemrechtverlenende effecten
of stemrechten is gewijzigd.
Een stijging of daling van het totale aantal stemrechten kan ertoe leiden dat een aandeelhouder passief
een kennisgevingsdrempel overschrijdt of onderschrijdt, wat aan de vennootschap en de FSMA moet
worden gemeld (zie hierboven).

