_________________________________________________________________________________
OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN QRF COMM.VA OP 6 JUNI 2017
_________________________________________________________________________________
Geachte Aandeelhouder,
Betreft : Buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2017 om 11 uur
Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2017 het vereiste
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, heeft de Statutaire Zaakvoerder het genoegen u opnieuw uit
te nodigen voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering) van
Qrf Comm. VA (de Vennootschap), die zal plaatsvinden op dinsdag 6 juni 2017 om 11 uur te
Notariskantoor Vroninks & Ricker, Kapitein Crespelstraat 16, 1050 Brussel om te beraadslagen over de
volgende agenda:
Agenda en voorstellen tot besluit
Eerste agendapunt: Nieuwe machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen
aandelen om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden
Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot eerste besluit: “De algemene

vergadering beslist de machtiging inzake de inkoop, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen
om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden, te vernieuwen voor een duur van
drie jaar vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en vervangt artikel 7.3 van de statuten
als volgt:
“7.3. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.
Het is de zaakvoerder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie in het Belgisch
Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft
verleend, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in
pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer
deze verwerving of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de Vennootschap te
vermijden. Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de
Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van
de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervennootschap door
dochterondernemingen.”
Tweede agendapunt: Machtiging inzake de inkoop, inpandneming en wedervervreemding van eigen
aandelen
Voorstel tot tweede besluit: “De algemene vergadering besluit om de statutaire zaakvoerder de

bevoegdheden toe te kennen in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.
De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven of in
pand nemen. Ze mag de verkregen aandelen op de beurs of buiten beurs vervreemden onder de
voorwaarden bepaald door de zaakvoerder, zonder voorafgaande machtiging vanwege de algemene
vergadering.
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Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch
Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft
verleend. De zaakvoerder mag voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de
Vennootschap verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die
niet lager mag zijn dan 75% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de
transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan 125% van de
beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand
nemen) zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan twintig percent van het totaal aantal
uitgegeven aandelen.
Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap
door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke
bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervennootschap door
dochterondernemingen.”
Derde agendapunt: Verduidelijking vertegenwoordiging van de Vennootschap
Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot derde besluit: “De algemene

vergadering besluit om de vertegenwoordiging van de Vennootschap te verduidelijken en vervangt artikel
18 van de statuten als volgt:
“Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de Vennootschap en ondertekening van akten
Behoudens bijzondere bevoegdheidsoverdracht door de zaakvoerder, wordt de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van diegene waaraan een openbaar of ministerieel
ambtenaar zijn medewerking verleent, evenals in rechte, hetzij als eiser hetzij als verweerder, door de
zaakvoerder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
De Vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthebbers van de
Vennootschap binnen de grenzen van het mandaat dat hen tot dien einde is toevertrouwd door de
zaakvoerder”
Vierde agendapunt: Nieuwe machtiging inzake het toegestane kapitaal

“1. Kennisname van het verslag van de statutaire zaakvoerder opgemaakt in het kader van artikel 604 van
het Wetboek van vennootschappen.
2. Nieuwe machtiging inzake het toegestane kapitaal.
Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot vierde besluit:

De algemene vergadering besluit de machtiging verleend aan de statutaire zaakvoerder door de algemene
vergadering van 26 november 2013 (zijnde een toegestane kapitaal van zesenzeventig miljoen
achtentachtigduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro (EUR 76.088.775)) te vervangen door een
machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing) om het
maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
in één of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van honderdnegentien miljoen
tweehonderdéénenzestigduizend
vierhonderdnegentig
euro
en
vijfenzeventig
eurocent
(EUR 119.261.490,75) te verhogen.
Deze machtiging vormt de nieuwe tekst van artikel 7.2 van de statuten, dat luidt als volgt:
“7.2. Toegestane kapitaal
De zaakvoerder is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met
een
maximum
bedrag
van
honderdnegentien
miljoen
tweehonderdéénenzestigduizend
vierhonderdnegentig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 119.261.490,75) op de data en overeenkomstig

Qrf Comm. VA • Openbare GVV naar Belgisch recht • Leopold de Waelplaats 8/1 • B-2000 Antwerpen
Tel. +32 3 233 52 46 • Fax +32 3 369 94 24 • info@qrf.be • www.qrf.be • Ondernemingsnummer 537 979 024 • RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen

2

de modaliteiten die hij zal bepalen, conform artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen. Bij een
kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel
het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane
kapitaal.
Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het
proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend.
De kapitaalverhogingen waarover de zaakvoerder aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving
tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie
van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen
kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen
kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan
niet aan een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren van aandelen
met of zonder stemrecht.
De zaakvoerder is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken,
ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar
dochterondernemingen zijn, voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar
toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht
beantwoordt aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 7.4 van de statuten vastleggen. Het
moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend,
onder de omstandigheden voorzien bij artikel 7.4 van de statuten.
Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de voorwaarden
voorgeschreven door de GVV wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel
7.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het dividendrecht in het kader
van de uitkering van een keuzedividend.
Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtiging werd beslist, een uitgiftepremie
bevatten, moet het bedrag ervan, na eventuele aanrekening van de kosten, op een speciale onbeschikbare
rekening, 'uitgiftepremies' genoemd, geplaatst worden, die, zoals het kapitaal, de waarborg uitmaakt voor
derden en die niet zal kunnen worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij een beslissing van de algemene
vergadering die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een
kapitaalvermindering, onder voorbehoud van haar incorporatie in het kapitaal.”
Vijfde agendapunt: Wijziging van het boekjaar
Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA, voorstel tot vijfde besluit: “De algemene

vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2017 opdat het boekjaar
van de Vennootschap voortaan van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar loopt en vervangt artikel
29 van de statuten als volgt:
“Artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar
worden de boeken en boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris
alsook de jaarrekening op.
De zaakvoerder stelt een verslag op (het “jaarverslag”), waarin de raad verantwoording aflegt voor zijn
beheer. De commissaris stelt met het oog op de algemene jaarvergadering een schriftelijk en omstandig
verslag op (het “controleverslag”).”
Zesde agendapunt: Delegatie van bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten
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Voorstel tot zesde besluit: “De vergadering beslist tot het toekennen:

aan de zaakvoerder van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met
mogelijkheid tot delegatie;
aan de notaris, minuuthouder, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit
document, alsmede aan notaris Vincent Vroninks, te Elsene, de coördinatie van statuten naar aanleiding
van de genomen besluiten te waarborgen.”

*

*
*

Een aanwezigheidsquorum van ten minste de helft van de bestaande aandelen is vereist (tenzij in het
geval van een tweede Vergadering, die zal plaatsvinden ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen, indien de eerste Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt) om geldig
te kunnen beraadslagen over de voorstellen 1, 2, 3, 4 en 5 van de agenda van deze Vergadering.
De statutenwijzigingen die hierboven zijn beschreven, dienen de voorafgaande goedkeuring van de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) te krijgen.

Om te worden goedgekeurd, vereisen voorstel 1 en 2 van de agenda een stemming met vier vijfde
meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen, voor het voorstel 3, 4 en 5 een stemming
met drie vierde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen en voor voorstel 6 de
helft van de stemmen.

PRAKTISCHE FORMALITEITEN

Toelating tot de algemene vergadering
1) Registratie
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, wordt
het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend
door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14e dag
vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (‘registratiedatum’), namelijk op 23 mei 2017 om
24 uur hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij
door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een
vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van
de algemene vergadering. Alleen personen die op deze registratiedatum aandeelhouder zijn van de
vennootschap, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.
2) Melding van het voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen
Houders van aandelen op naam
De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten
kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten

Qrf Comm. VA • Openbare GVV naar Belgisch recht • Leopold de Waelplaats 8/1 • B-2000 Antwerpen
Tel. +32 3 233 52 46 • Fax +32 3 369 94 24 • info@qrf.be • www.qrf.be • Ondernemingsnummer 537 979 024 • RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen

4

aan de zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen), per fax op het nummer
+32 3 369 94 24 of per e-mail aan info@qrf.be. Deze kennisgeving dient uiterlijk de 6e dag vóór de
datum van de algemene vergadering te gebeuren. Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering van 6 juni 2017 is het noodzakelijk dat u als aandeelhouder op naam de vennootschap
hiervan in kennis stelt en dit uiterlijk op woensdag 31 mei 2017.
Houders van gedematerialiseerde aandelen
De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering
moeten een attest bezorgen, afgeleverd door hun financiële tussenpersoon of de erkende
rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die
zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de
registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene
vergadering. De neerlegging dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
(Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of bij ING (Marnixlaan 24, 1000 Brussel), uiterlijk op de
zesde dag voor de datum van de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op 31 mei 2017.

Volmacht
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gemachtigde, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat
dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon
als volmachtdrager aanduiden.
U kan zich steeds laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde via het volmacht formulier dat u
op de website van de vennootschap (www.qrf.be) vindt. De naam van de mandataris kan ingevuld
worden of kan open gelaten worden. Indien de naam van de mandataris niet is ingevuld, kan het bureau
van de algemene vergadering deze zelf invullen. De volmacht moet ondertekend zijn door de
aandeelhouder (of, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn wettelijke vertegenwoordiger) en de
volmacht moet uiterlijk de 6e dag vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde 31 mei 2017,
worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1,
2000 Antwerpen) of per fax worden doorgestuurd op het nummer +32 03 369 94 24 of via e-mail aan
info@qrf.be.

Recht tot vraagstelling
Aandeelhouders kunnen hun vraagrecht uitoefenen en dit zowel schriftelijk als tijdens de algemene
vergadering. Zodra de oproeping tot de algemene vergadering gepubliceerd is, kunnen de
aandeelhouders schriftelijke vragen stellen, voor zover ze voldoen aan de formaliteiten hierboven
vermeld onder “Toelating tot de algemene vergadering”. Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op de 6de
dag vóór de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op 31 mei 2017 op de zetel van de vennootschap
toe te komen via gewone brief of via e-mail aan info@qrf.be.

Ter beschikking stellen van stukken
Iedere aandeelhouder kan op vertoon van het bewijs van hun titel en zodra de oproeping tot de
algemene vergaderingen is gepubliceerd, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
verkrijgen van volgende stukken:
- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen;

Qrf Comm. VA • Openbare GVV naar Belgisch recht • Leopold de Waelplaats 8/1 • B-2000 Antwerpen
Tel. +32 3 233 52 46 • Fax +32 3 369 94 24 • info@qrf.be • www.qrf.be • Ondernemingsnummer 537 979 024 • RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen

5

- de agenda van de algemene vergaderingen die tevens een voorstel tot besluit of een
commentaar van de statutaire zaakvoerder bevat en;
-het formulier dat kan worden gebruikt voor het stemmen bij volmacht.
Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.qrf.be onder “Investor Relations –
Algemene vergadering”.

Qrf Management NV
Statutaire Zaakvoerder Qrf Comm. VA
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