GROEP BRUSSEL LAMBERT
Naamloze Vennootschap
Zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0407.040.209 – RPR Brussel
Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders van Groep Brussel Lambert (“GBL”)
die op donderdag 4 november 2021 om 14 uur zal doorgaan in de Hotel de Merode, Poelaertplein 6 te 1000 Brussel

STEMMING OP AFSTAND
Indien u voorafgaand aan deze Vergadering op afstand wenst te stemmen, dient u dit formulier terug te zenden
aan het adres vermeld op het einde van dit document.
Ondergetekende,
Naam, voornaam/Benaming:

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adres/Zetel:

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Houder van:

(doorhalen wat niet van toepassing is)

fee . fee . fee GBL-aandeel/aandelen op naam
fee . fee . fee gedematerialiseerde GBL-aandeel/aandelen
stemt onherroepelijk, zoals hierna aangeduid in de passende hokjes, over alle onderwerpen op de agenda, zoals hieronder
aangegeven.
U gelieve op te merken dat het verplicht is om te stemmen over alle onderwerpen (voor, tegen of onthouding).

A.

Stemming van ondergetekende over alle onderwerpen op de agenda

1.

BESLUIT DIE GELDIG KAN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE
AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET
GOEDKEURING DOOR DRIE VIERDEN VAN DE STEMMEN

1.1.

Vernietiging van eigen aandelen
Voorstel tot vernietiging van 5.003.287 eigen aandelen verkregen door de vennootschap.
De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zou geannuleerd worden
zoals voorgeschreven door artikel 7:219, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg zou het artikel 4 van de statuten als volgt gewijzigd worden:
"Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd drieënvijftig miljoen honderd zesendertig duizend
driehonderd zesenvijftig euro en zesenveertig cent (653.136.356,46 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijfenvijftigduizend
(156.355.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderd zesenvijftig
miljoen driehonderd vijfenvijftig duizendste (1/156.355.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder van deze aandelen is volledig volgestort."

1.1.2.1 Voor O
1.1.1.1.

Tegen O

Onthouding O

2.

BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN GENOMEN

2.1.

Bekrachtiging van de coöptatie van een Bestuurder

WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF
VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL
VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR DE GEWONE MEERDERHEID VAN DE STEMMEN

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Alexandra Soto als Bestuurder ter vervanging van
Xavier Le Clef vanaf 30 juli 2021, en dit tot de Gewone Algemene Vergadering 2025.

1.1.2.1 Voor O
2.2.

Tegen O

Onthouding O

Remuneratiebeleid
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf de datum van deze Vergadering.

1.1.2.2 Voor O
3.

Tegen O

Onthouding O

BEVOEGDHEDEN
Voorstel om aan elke medewerker van Groep Brussel Lambert alle bevoegdheden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en, in voorkomend geval, onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, te verlenen,
om (i) de statuten te coördineren ten einde er bovenstaande wijzigingen in op te nemen, de gecoördineerde
versies van de statuten te ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel neer te
leggen en (ii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van
de bovenstaande besluiten.

1.1.2.1 Voor O

Tegen O

Onthouding O

* * *

B.

Belangrijke mededelingen
Dit formulier zal in zijn geheel voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze
aangaande één of meerdere onderwerpen op de agenda van de Vergadering hierboven niet heeft aangegeven.
De aandeelhouder die zijn/haar stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig aan de vennootschap terug te bezorgen
kan niet in persoon of bij volmacht stemmen op de Vergadering voor het aantal stemmen dat reeds werd uitgebracht.
Indien aandeelhouders hun recht uitoefenen om nieuwe onderwerpen aan de agenda van de Vergadering toe te voegen
en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen, zullen stemmingen op afstand die de vennootschap ontvangen
heeft geldig blijven voor wat de behandelde onderwerpen betreft. De stem die in dit formulier wordt uitgebracht over
een onderwerp op de agenda zal echter voor ongeschreven worden gehouden indien de agenda in verband met dit
onderwerp gewijzigd werd teneinde een nieuw voorstel tot besluit toe te voegen.
We herinneren u eraan dat dit formulier om te stemmen op afstand enkel in aanmerking genomen zal worden indien
het tijdig terug aan de vennootschap bezorgd wordt en op voorwaarde dat de aandeelhouder de toelatingsformaliteiten
van voorafgaande registratie heeft nageleefd, zoals beschreven in de oproeping.
* * *
**
*

-2-

Gedaan te abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc , op fe / fe / 2021.
Handtekening(en):

Naam:

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Titel:

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en titel van de natuurlijke persoon die dit formulier voor stemming op
afstand in hun naam ondertekent vermelden. In dit geval verklaart en verzekert ondergetekende aan Groep Brussel
Lambert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om dit formulier voor stemming op afstand in naam van de rechtspersoon te
ondertekenen.
De stemming op afstand van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar is slechts geldig als ze samen gegeven zijn.

Het geheel van dit behoorlijk ingevuld en ondertekend document moet uiterlijk op vrijdag 29 oktober 2021,
op het hieronder aangegeven adres, bij de vennootschap toekomen. Dit document kan per post of per e-mail worden
verstuurd. In dat laatste geval volstaat een scan of een foto van het formulier.
Groep Brussel Lambert
Ter attentie van Priscilla Maters, Secretaris-Generaal
Marnixlaan 24
1000 Brussel
België
Fax: +32 2 289 17 32
E-mail: ag-av@gbl.be

Gelieve ons een telefoonnummer en e-mailadres mee te delen waarop wij u, zo nodig, kunnen bereiken:

Privé:

feeeeeeeeeeeeeeeeeee

Kantoor:

feeeeeeeeeeeeeeeeeee

E-mail:

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
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