
 

STEMMING PER BRIEF 
 

Buitengewone algemene vergadering 
 

van 16 april 2014 (11 uur) 
 

 
Ten laatste tegen 10 april 2014 per post te verzenden naar : 

Belgacom N.V. van publiek recht 

Mevrouw Patricia Van de Wiele, Secretaris Generaal 

Koning Albert II-laan 27 (26U021) 

B – 1030 Brussel 
 

 
 

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) 
 

………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats / Maatschappelijke zetel 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
 

 
Eigenaar van 

 

 
 

 

 
gedematerialiseerde 

aandelen (1) 
aandelen op naam (1) 

 

 
van Belgacom 

N.V. 

 Aantal (1) schrappen wat niet past  
 

stemt als volgt per brief op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, 
die zal gehouden worden op woensdag 16 april 2014 om 11 uur. 

 

Mijn/onze stemming voor elk van de voorstellen tot besluit is de volgende : 
(het gepaste vakje aankruisen) 

 
 
1. Toegestaan kapitaal 

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging 
betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van 
vennootschappen. 

Voorstel tot besluit: voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, 
gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging 
van deze statuten door de algemene vergadering van zestien april tweeduizend veertien, het kapitaal 
van de vennootschap te verhogen overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 1 van artikel 5 van 
de statuten. 

Ingevolge deze beslissing voorstel om artikel 5, paragraaf 2 van de statuten te wijzigen als volgt: de 
datum “acht april tweeduizend negen” te vervangen door “zestien april tweeduizend veertien”. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
 



 

2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen in geval van openbaar 
overnamebod 

2.a. Voorstel tot besluit: voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, 
gedurende een periode van drie jaar die ingaat op de dag van de huidige wijziging van de 
statuten door de algemene vergadering van zestien april tweeduizend veertien, het kapitaal te 
verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het 
voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, zelfs nadat de Vennootschap 
door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis is gesteld van een openbaar 
overnamebod op de effecten van de Vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging 
evenwel voldoen aan de bijkomende regels die van toepassing zijn in dergelijke 
omstandigheden zoals voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. 

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 5, paragraaf 3, lid 2, van de statuten te wijzigen 
als volgt: de datum “veertien april tweeduizend tien” te vervangen door “zestien april 
tweeduizend veertien”. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
2.b. Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge het koninklijk besluit van 

drie maart tweeduizend en elf betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de 
financiële sector. 

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 5, paragraaf 3, van de statuten te wijzigen als 
volgt: de woorden “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” te vervangen 
door “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
3. Vorm van de aandelen 

Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge de wet van veertien december 
tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.  

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 10, paragraaf 1 van de statuten te wijzigen als volgt: 

Vervangen van de bestaande tekst van paragraaf 1 door:  

“De aandelen van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.  

Overeenkomstig artikel 60/1, § 2 van de wet van éénentwintig maart negentienhonderd 
éénennegentig zijn alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen op naam zolang zij in het bezit 
zijn van een overheid in de zin van artikel 6, paragraaf 2 van deze statuten.  

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen wordt op de zetel een 
register van aandelen op naam gehouden.  

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op 
naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffenings-
instelling.” 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
4. Betekeningen in geval van overdracht van aandelen 

Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge het koninklijk besluit van drie 
maart tweeduizend en elf betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële 
sector. 

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 11, paragraaf 2, van de statuten te wijzigen als volgt: 
de woorden “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” te vervangen door 
“Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 



 

 
5. Machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen 

Voorstel tot besluit: Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om, 
binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op zestien april tweeduizend veertien, het wettelijk 
toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf 
procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag 
zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting.  

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 13, lid 2 van de statuten te wijzigen als volgt: 
de datum "acht april tweeduizend negen" te vervangen door "zestien april tweeduizend veertien". 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
6. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in geval van een dreigend 

ernstig nadeel voor de Vennootschap 

Voorstel tot besluit: voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, 
gedurende een periode van drie jaar die ingaat op de dag van bekendmaking van huidige wijziging 
van de statuten door de algemene vergadering van zestien april tweeduizend veertien, het wettelijk 
toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen of te vervreemden, ingeval deze verkrijging of 
vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de 
Vennootschap.  

Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 13, lid 4 van de statuten te wijzigen als volgt:  
de datum "veertien april tweeduizend tien" te vervangen door "zestien april tweeduizend veertien".  

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
7. Obligaties en warrants 

Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge de wet van veertien december 
tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.  

Voorstel tot wijziging van artikel 14, laatste zin van de statuten als volgt: 
Vervangen van de bestaande zin door: “Deze obligaties en warrants kunnen op naam of 
gedematerialiseerd worden uitgegeven.” 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
8. Registratie van aandelen en kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering 

Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge de wet van veertien december 
2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.  

Voorstel tot wijziging van artikel 34 van de statuten als volgt: 
In paragraaf 1, lid 1 schrappen van de woorden “hetzij door voorlegging van de aandelen aan 
toonder aan een financiële tussenpersoon,”. 

In paragraaf 2 schrappen van de woorden “de financiële tussenpersoon,”. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 



 

 
9. Bevoegdheden met betrekking tot punten 1 tot en met 8 

9.a. Voorstel tot besluit: voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Secretaris-generaal, 
met macht van indeplaatsstelling, teneinde de coördinatie van de statuten te verzekeren, 
rekening houdend met de voorgaande besluiten. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
9.b. Voorstel tot besluit: voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Secretaris-generaal, 

met macht van indeplaatsstelling, teneinde een officieuze gecoördineerde versie van de 
statuten op de website [www.belgacom.com] ter beschikking te stellen van de aandeelhouders. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
 
 
Gedaan te …………………………………………., op ………………………… 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening(en) : ………………………………………. 
 
 
De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die 
ondertekenen. Elke eigenaar van aandelen aan toonder of op naam die per brief wil stemmen zal 
bovendien de formaliteiten vermeld in de uitnodiging moeten vervuld hebben. 
 


