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Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020 
 

Agenda 
 

 
1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS 

OVER HET BOEKJAAR 2019 
 

2. FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2019 
 

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019. 
2.2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.  
 

3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS 
 
Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun 
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.  
 

4. KWIJTING AAN DE COMMISSARIS 
 
Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn 
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.  
 

5. STATUTAIRE BENOEMING 
 
Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van 
Ian Gallienne, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering 
verstrijkt. 

 
6. REMUNERATIEBELEID 

 
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf het 
boekjaar 2020.  
 

7. EMOLUMENTEN VAN DE NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS 
 
Ingevolge de inwerkingtreding van de Belgische Corporate Governance Code 2020, 
voorstel tot goedkeuring van de jaarlijkse toewijzing van 350 gewone aandelen van de 
vennootschap aan elke niet-uitvoerende Bestuurder vanaf het boekjaar 2020 die van de 
vaste remuneratie zullen deel uitmaken overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals 
bedoeld in het vorige punt. 
 

8. REMUNERATIEVERSLAG  
 
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het 
boekjaar 2019. 
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9. INCENTIVEPLAN OP LANGE TERMIJN 
 
9.1. Voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van alle clausules van het optieplan 

op aandelen waarnaar in het remuneratiebeleid en in het renumeratieverslag wordt 
verwezen die aan de CEO het recht toekennen om zijn opties uit te oefenen vóór 
het verstrijken van een periode van drie jaar in het geval van een controlewijziging 
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:91 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 

 
9.2. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:227 van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de zekerheid 
waarnaar in het volgende voorstel van besluit wordt verwezen.  

 
9.3. Overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen, voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van de toekenning door 
GBL van een zekerheid aan een bank aangaande het krediet toegekend door deze 
bank aan de dochteronderneming van GBL om deze laatste toe te staan GBL-
aandelen te verwerven in het kader van het voornoemde plan.  

 
10. ALLERLEI 

 
 

*  *  * 
 

 


