
 

 

STEMMING PER BRIEF 
 

Algemene jaarvergadering 
 

van 17 april 2013 (10 uur) 
 

 
Ten laatste tegen 11 april 2013 per post te verzenden naar : 

Belgacom N.V. van publiek recht 

De heer Dirk Lybaert, Secretaris Generaal 

Koning Albert II-laan 27 (26U021) 

B – 1030 Brussel 
 

 
 

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) 
 

………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats / Maatschappelijke zetel 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
 

 
Eigenaar van 

 

 
 

 

 
aandelen aan toonder (1) 

aandelen op naam (1) 
 

 
van Belgacom 

N.V. 

 Aantal (1) schrappen wat niet past  
 

stemt als volgt per brief op de algemene jaarvergadering van de vennootschap, 
die zal gehouden worden op woensdag 17 april 2013 om 10 uur. 

 

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

 

 
 

1. Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur van Belgacom N.V. van publiek recht 
met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012. 

2. Kennisname van de verslagen van het College van Commissarissen van Belgacom NV van publiek 
recht met betrekking tot de jaarrekening en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de 
geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012. 

3. Kennisname van de informatie verstrekt door het Paritair Comité. 

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012. 



 

 
5. Ratificatie van de beslissingen van de Raad van Bestuur van 25 oktober 2012 en 28 februari 2013. 

Voorstel tot besluit: ratificatie van de beslissingen van de Raad van Bestuur van 25 oktober 2012 
en 28 februari 2013 om de dividendrechten die tot dan toe werden vernietigd voor de toekomst te 
erkennen maar op te schorten voor het totaal aantal aandelen nodig om de tranches 2012 en 2013 
van de lange termijn stimuleringsplannen voor de werknemers te dekken. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
6. Goedkeuring van de jaarrekening van Belgacom NV van publiek recht per 31 december 2012. 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 
31 december 2012, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: 

Te bestemmen winst van het boekjaar 746.264.285,72 EUR 

Netto onttrekkingen aan de reserves 96.852.128,91 EUR 

Uit te keren winst 843.116.414,63 EUR 

Vergoeding van het kapitaal (bruto dividend) 798.323.900,52 EUR 

Andere rechthebbenden (Personeel) 44.792.514,11 EUR 

Voor 2012 bedraagt het bruto dividend 2,49 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto 
van roerende voorheffing van 1,8675 EUR per aandeel, waarvan op 14 december 2012 reeds een 
interim dividend van 0,81 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,6075 EUR per 
aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 26 april 2013 een bruto dividend van 1,68 EUR per aandeel 
(netto van roerende voorheffing 1,26 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend 
datum is bepaald op 23 april 2013, de record datum is 25 april 2013. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
7. Goedkeuring remuneratieverslag. 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
8. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur. 

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
9. Kwijting te verlenen aan de leden van het College van Commissarissen. 

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan de leden van het College van Commissarissen voor 
de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
10. Kwijting te verlenen aan de bedrijfsrevisor van de geconsolideerde rekeningen van de Belgacom 

Groep. 

Voorstel tot besluit: verlenen van kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, 
vertegenwoordigd door de heer Geert Verstraeten en de heer Luc Van Coppenolle, voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2012. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 



 

 
11. Benoeming van een bestuurder. 

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling 
van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, benoeming van de heer Guido J.M. Demuynck als 
bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2019. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
12. Benoeming van een bestuurder. 

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling 
van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, benoeming van mevrouw Carine Doutrelepont als 
bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2016. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
13. Benoeming van een bestuurder. 

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de voordracht door de Raad van Bestuur en na aanbeveling 
van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, benoeming van de heer Oren G. Shaffer als 
bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2014. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
14. Vergoeding bestuurders. 

Voorstel tot besluit: de vergoeding van het mandaat van de heer Guido J.M. Demuynck, mevrouw 
Carine Doutrelepont en de heer Oren G. Shaffer als volgt vast te leggen : 

- een jaarlijkse vaste vergoeding van vijfentwintigduizend euro; 

- een zitpenning van vijfduizend euro per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur; 

- een zitpenning van tweeduizend vijfhonderd euro per bijgewoonde vergadering van een 
adviserend comité van de raad van bestuur; 

- een onkostenvergoeding van tweeduizend euro per jaar voor communicatiekosten. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
15. Benoeming van de Bedrijfsrevisor die verantwoordelijk is voor de certificatie van de 

geconsolideerde jaarrekening voor de Belgacom Groep. 

Voorstel tot besluit: benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd 
door de heer Geert Verstraeten en de heer Nico Houthaeve, voor de certificatie van de 
geconsolideerde jaarrekening van de Belgacom Groep voor een periode van drie jaar. De 
bezoldiging werd vastgelegd op 298.061 € per jaar (jaarlijks geïndexeerd). 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
16. Allerlei 
 
 
Gedaan te …………………………………………, op ………………………… 2013. 
 
 
 
 
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. 


