GREENYARD
Public limited liability company
Naamloze vennootschap
Strijbroek 10
2860 Sint Katelijne-Waver
RLP Antwerp, Mechelen division
VAT BE0402.777.157

PROXY FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING TO BE HELD ON SEPTEMBER 20, 2019
VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
20 SEPTEMBER 2019

The completed and signed proxy must reach Greenyard NV (the company) no later than Saturday, September 14, 2019, by
ordinary post to Greenyard NV, Attn: Ms. Fran Ooms, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver (Belgium) or, by email to
fran.ooms@greenyard.group. If notice is given by email, the original proxy must subsequently be lodged at the extraordinary
general shareholders’ meeting.
De ingevulde en ondertekende volmacht dient Greenyard NV (de vennootschap) te bereiken uiterlijk op zaterdag 14
september 2019, per post aan Greenyard NV, t.a.v. mevr. Fran Ooms, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver (België) of,
per e-mail aan fran.ooms@greenyard.group. Indien de kennisgeving per e-mail gebeurt, dient het origineel van de volmacht
nadien op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te worden neergelegd.

The undersigned1:

Ondergetekende1:

.................................................................................................

...............................................................................................

.................................................................................................

...............................................................................................

.................................................................................................

...............................................................................................

.................................................................................................

...............................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

- hereinafter referred to as the “principal” -,

- hierna de “volmachtgever” genoemd - ,

Owner of

Houder van

……………………………… registered shares,

………………………………. aandelen op naam,

and/or

en/of

……………………………… dematerialized shares

………………………………. gedematrialiseerde aandelen

in Greenyard NV,

van Greenyard NV,

1

TO BE COMPLETED / IN TE VULLEN:
for private individuals: first name, family name and full address / voor natuurlijke personen: voor- en achternaam en volledig adres;
for legal persons: corporate name and form, registered office and company number, plus the first name, family name and capacity
of the private individual(s) validly signing the proxy on behalf of the legal person / voor rechtspersonen: benaming, rechtsvorm,
maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook de voor- en achternaam en hoedanigheid van de natuurlijke
perso(o)n(en) die rechtsgeldig de volmacht onderteken(t)(en) namens de rechtspersoon.
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hereby appoints as his/her/its special proxy2:

stelt hierbij aan als zijn/haar bijzondere volmachtdrager2:

□ Mr./Ms. (first name and family name) ……………………..

□

……………………………………………………………………………………………,

…………………………………..…………………………………….………………

domiciled at (address) …………………………………………………………

………………........................................................, wonende te

……….......................................................................................3

(adres)..................................................................................3

□ the secretary of the board of directors of the company, Ms.

□ de secretaris van de raad van bestuur van de

Fran Ooms

vennootschap, mevr. Fran Ooms

- hereinafter referred to as the “proxy” -,

- hierna de “volmachtdrager” genoemd -,

to whom the principal grants all powers to:

aan wie de volmachtgever alle machten verleent om:

-

-

-

represent him/her/it at the extraordinary general

(voor-

en

achternaam)

hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone

shareholders’ meeting of Greenyard NV, to be held on

algemene vergadering van aandeelhouders van

Friday, September 20, 2019, immediately following the

Greenyard NV die wordt gehouden op vrijdag 20

ordinary general shareholders’ meeting which starts at

september 2019, onmiddellijk aansluitend op de

14h00 (CET), at the company’s registered office, located

gewone algemene vergadering van aandeelhouders die

at Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver (Belgium),

om 14.00 uur aanvangt, op de maatschappelijke zetel

take part on his/her/its behalf in all deliberations

van de vennootschap, gelegen te 2860 Sint-Katelijne-

concerning the agenda items and
-

dhr./mevr.

vote in the manner indicated below on the agenda

Waver, Strijbroek 10,
-

items:

namens

hem/haar

beraadslagingen

deel

te

betreffende

nemen
de

aan

alle

vermelde

agendapunten, en
-

op de hierna vermelde wijze te stemmen over de
vermelde agendapunten:

AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

SHAREHOLDERS’ MEETING

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

First agenda item: Early opt-in under the Belgian Code on

Eerste agendapunt: Vervroegde toepassing van het Wetboek

Companies and Associations in accordance with article 39, §1,

van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing

second paragraph, of the Law of March 23, 2019 introducing

van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019

the Belgian Code on Companies and Associations and

tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en

containing various provisions and amendments to the articles

verenigingen en houdende diverse bepalingen en aanpassing

of association with a view to bring them in line with the Belgian

van de statuten teneinde deze in overeenstemming te

Code on Companies and Associations.

brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

Resolution proposal: the extraordinary general meeting resolves

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering

to approve the early opt-in under the Belgian Code on

beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van

Companies and Associations in accordance with article 39, §1,

vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van

second paragraph, of the Act of March 23, 2019 introducing the

artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot

Belgian Code on Companies and Associations and containing

invoering van het Wetboek van vennootschappen en

various provisions, with effect as from the publication of the

verenigingen en houdende diverse bepalingen, met ingang

resolution in the Annexes to the Belgian Official State Gazette,

van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het

2

TO BE COMPLETED / IN TE VULLEN. The absence of a specific instruction will be considered as an appointment of Ms. Fran Ooms, secretary
of the board of directors, as proxy / De afwezigheid van een instructie zal beschouwd worden als een aanstelling van mevr. Fran Ooms,
secretaris van de raad van bestuur, als volmachtdrager.
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and, for this purpose, to amend the articles of association to the

Belgisch Staatsblad, en om, met dit doeleinde, de statuten aan

aforementioned Belgian Code on Companies and Associations.

te passen aan voormeld Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

The extraordinary general meeting therefore resolves to:

Bijgevolg beslist de buitengewone algemene vergadering om:

-

-

in article 1, replace the words "company inviting or having
invited public investment of savings " by "listed company";

in artikel 1 de zinsnede "vennootschap die publiek beroep
doet of gedaan heeft op het spaarwezen" te vervangen
door "genoteerde vennootschap";

-

in article 1, add a third paragraph which reads as follows:
"The

company's

website

-

is

in artikel 1 een derde alinea toe te voegen, luidend als
volgt:

"De

website

van

de

"https://www.greenyard.group". The company’s email

"https://www.greenyard.group".

address is “company.secretary@greenyard.group”.”;

Het

e-mailadres

van

de

vennootschap
vennootschap

is
is

"company.secretary@greenyard.group".";
-

-

in article 2, replace the first sentence by the following text:

-

de eerste zin van artikel 2 te vervangen door de volgende

"The registered office of the company is located in the

tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd in het

Flemish Region";

Vlaams Gewest.";

in article 6, replace last sentence by the following text: "In

-

de laatste zin van artikel 6 te vervangen door de volgende

the event of a reduction of the subscribed capital,

tekst: "Bij vermindering van het geplaatst kapitaal

shareholders who are in the same position must be treated

moeten de aandeelhouders die zich in gelijke

equally, and the other statutory provisions must be

omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en

respected";

dienen de overige wettelijke regels te worden
geëerbiedigd.";

-

amend article 7 in accordance with the resolution under

-

the third agenda item;
-

-

-

derde agendapunt;

remove the transitional provisions contained in article 9

-

in artikels 9 en 13 de overgangsbepaling te schrappen;

and article 13;

-

in artikel 10 een nieuwe derde alinea in te voegen,

in article 10, add a third paragraph which reads as follows:

luidend als volgt: "Wanneer een aandeel of een effect

"If a share or a security is partly held by one or more

deels toebehoort aan één of meerdere personen voor het

persons in usufruct and partly held by one or more persons

vruchtgebruik en deels aan één of meerdere personen

in bare ownership, the usufructuary of the shares or

voor de blote eigendom, dan oefent de vruchtgebruiker

securities shall exercise all rights attached to those shares

van de aandelen of effecten alle aan die aandelen of

or securities, unless a will or an agreement provides

effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of

otherwise.”;

een overeenkomst anders bepaalt.";

in article 12, replace the phrase "within the meaning of

-

Wetboek van vennootschappen" (twee maal) te

"within the meaning of article 7:221 of the Belgian Code on

vervangen door "in de zin van artikel 7:221 van het

Companies and Associations";

Wetboek van vennootschappen en verenigingen";

in article 13, remove the words "whether in mortgage

-

in article 15, replace the phrase "The company shall be

in artikel 13 de woorden "al dan niet hypothecaire" te
schrappen;

-

in artikel 15 de zinsnede "De vennootschap wordt

managed by a board of directors" with "The company shall

bestuurd door een raad van bestuur" te vervangen door

be managed by a collegial management body, called the

"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal

board of directors";
-

in artikel 12 de zinsnede "in de zin van artikel 627 van het

article 627 of the Belgian Companies’ Code" (twice) by

credit form or otherwise”;
-

artikel 7 aan te passen conform het besluit onder het

in the second paragraph of article 19, replace the phrase

bestuursorgaan, de raad van bestuur genaamd,";
-

in de tweede alinea van artikel 19 de zinsnede "artikel

"article 523 of the Belgian Companies’ Code" by "article

523 van het Wetboek van vennootschappen" te

7:96 of the Belgian Code on Companies and Associations";

vervangen door "artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen";

-

in the sixth paragraph of article 19, replace the sixth
paragraph by the following text: "The decisions of the

-

in artikel 19 de zesde alinea te vervangen door de
volgende tekst: "De besluiten van de raad van bestuur
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-

-

board of directors may be taken by unanimous written

kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle

decision of all directors";

bestuurders worden genomen.";

in the seventh paragraph of article 19, replace the phrase

-

in de zevende alinea van artikel 19 de zinsnede "artikelen

"articles 523 and 524 of the Belgian Companies’ Code" by

523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen" te

"articles 7:96 and 7:97 of the Belgian Code on Companies

vervangen door "artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek

and Associations";

van vennootschappen en verenigingen";

in article 23, replace the heading by the following text:

-

de hoofding van artikel 23 te vervangen door de volgende

"Audit committee, nomination and remuneration

tekst:

committee and other advisory committees";

"Auditcomité, benoemings- en remuneratiecomité en
andere adviserende comités";

-

in article 23, remove the first paragraph (concerning the

-

possibility of setting up a management committee);
-

in artikel 23 de eerste alinea (inzake de mogelijkheid tot
inrichting van een directiecomité) te schrappen;

in the second respectively third paragraph of article 23,

-

in de tweede respectievelijk derde alinea van artikel 23 de

replace the words “the provisions of articles 526bis and

woorden "de bepalingen van de artikelen 526bis en

526ter of the Belgian Companies’ Code" and "the

526ter van het Wetboek van Vennootschappen" en "de

provisions of Article 526quater of the Belgian Companies

bepalingen van artikel 526quater van het Wetboek van

Code" each time by “the statutory provisions”;

vennootschappen" telkens te vervangen door "de
wettelijke bepalingen";

-

in article 26, replace the words "the members of the

-

in artikel 26 de woorden "de leden van het Instituut der

Institute of Company Auditors" by "the company auditors

Bedrijfsrevisoren"

te

vervangen

door

"de

registered in the public register of company auditors or

bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register

under registered audit firms";

van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren";

-

delete article 27 on the role of statutory auditors;

-

-

in the heading of article 30, replace the word

artikel 27 inzake de taak van de commissarissen te
schrappen;

-

"extraordinary" by the words "special and extraordinary”;

in de hoofding van artikel 30 het woord "buitengewone"
te vervangen door de woorden "bijzondere en
buitengewone";

-

in article 30, replace the first paragraph by the following

-

de eerste alinea van artikel 30 te vervangen door de

text: "A special general meeting and an extraordinary

volgende tekst: "Een bijzondere en een buitengewone

general meeting may be convened whenever the interests

algemene vergadering kan worden bijeengeroepen

of the company so require. The board of directors must

telkens het belang van de vennootschap het vereist. De

convene the general meeting within three weeks if

raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering

shareholders representing one tenth of the share capital so

binnen drie weken bijeen te roepen wanneer

request, with at least the agenda items proposed by the

aandeelhouders die een tiende van het kapitaal

concerned shareholders”;

vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door
de

-

in article 32, replace the word "bondholders" by the words
"holders

of

non-voting

shares,

non-voting

profit

-

in article 33, remove the words and the subsequent comma
"usufructuaries and bare owners,";

-

in article 36, replace the word "bonds" by "non-voting
shares, non-voting profit- certificates or convertible
at the end of the second paragraph of article 37, add a
sentence which reads as follows: "Abstentions shall not be

voorgestelde

in artikel 32 het woord "obligatiehouders" te vervangen
stemrecht,

winstbewijzen

zonder

stemrecht

of

converteerbare obligaties";
-

in artikel 33 de woorden en de navolgende komma
"vruchtgebruikers en blote eigenaars," te schrappen;

-

in artikel 36 het woord "obligaties" te vervangen door de
woorden "aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen

bonds";
-

aandeelhouders

door de woorden "houders van aandelen zonder

certificates or convertible bonds";
-

betrokken

agendapunten.";

zonder stemrecht of converteerbare obligaties";
-

in fine van de tweede alinea van artikel 37 een zin toe te
voegen, luidend als volgt: "Onthoudingen worden bij de
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-

included in the numerator or denominator for the purpose

berekening van stemmingen noch in de teller noch in de

of calculating votes”;

noemer meegerekend.";

at the end of article 37, add the following text: "Subject to

-

in artikel 37 in fine de volgende tekst in te voegen: "Met

statutory provisions, the shareholders may, unanimously,

inachtneming van de bepalingen van de wet, kunnen de

adopt all resolutions in writing which fall within the

aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten

competence of the general meeting.";

nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.";

-

in article 39, replace the words "article 96 of the Belgian

-

Companies’ Code" by "the law";
-

in article 40, replace the first two paragraphs with the

in artikel 39 de woorden "artikel 96 van het Wetboek van
Vennootschappen" te vervangen door "de wet";

-

de eerste twee alinea's van artikel 40 te vervangen door

following text: "The ordinary general meeting shall hear,

de volgende tekst: "De gewone algemene vergadering

as the case may be, the annual report, the annual report

hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het

with respect to the consolidated annual accounts, the

jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het

statutory auditor's report and the other reports required by

verslag van de commissaris en de andere verslagen die de

law and shall resolve on the annual accounts.

wet voorschrijft en behandelt de jaarrekening.

After the approval of the annual accounts, the general

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de

meeting decides by a separate vote on the discharge to be

algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over

granted to the directors and statutory auditors. This

de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen

discharge is only valid if the annual accounts do not contain

kwijting. Deze kwijting is alleen geldig wanneer de

omissions or misstatements that result in the company's

jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen

situation being presented in a way that does not

bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de

correspond to reality and, with respect to violations of the

vennootschap wordt weergegeven op een wijze die niet

articles of association or the Belgian Code on Companies

met

and Associations, if the directors have expressly included

schendingen van de statuten of het Wetboek van

these violations in the agenda of the general meeting.

vennootschappen

The general meeting of the listed company also resolves,

bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben

by separate vote, on the remuneration report.";

opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.
De

de

werkelijkheid

algemene

vennootschap

en

overeenstemt,
verenigingen,

vergadering
beslist

van

eveneens,

en,

voor

wanneer

de
bij

de

genoteerde
afzonderlijke

stemming, over het remuneratieverslag.";
-

in article 40, replace the words “article 100 of the Belgian

-

Companies’ Code” by “the law”;
-

in article 41, remove the words “subject to compliance with

in artikel 40 de woorden "artikel 100 van het Wetboek
van Vennootschappen" te vervangen door "de wet";

-

article 617 of the Belgian Companies’ Code”;

in artikel 41 de woorden "mits eerbiediging van artikel
617 van het Wetboek van Vennootschappen" te
schrappen;

-

in article 42, remove the words “on the profit from the

-

current accounting period”;
-

replace article 43 by the following text:

in artikel 42 de woorden "op het resultaat van het lopend
boekjaar" te schrappen;

-

artikel 43 te vervangen door de volgende tekst:

"Article 43 [to be renumbered]: Capital impairment

"Artikel 43 [te hernummeren]: Alarmbelprocedure

procedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief

When, as a result of incurred losses, the net assets have

gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet

fallen below half of the share capital, the managing body

het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen

must convene the general meeting to be held within two

tot een vergadering, te houden binnen twee maanden

months after the loss has been identified or should have

nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of

been identified pursuant to statutory provisions or under

statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld

the articles of association in order to resolve on the

om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap

dissolution of the company or on measures announced in

of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de

the agenda to preserve the continuity of the company.

continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
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Unless the management body proposes to dissolve the

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de

company, it shall explain, in a special report made

vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag,

available to the shareholders at the registered office of the

dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de

company fifteen days before the general meeting, what

zetel van de vennootschap ter beschikking van de

measures it proposes to preserve the continuity of the

aandeelhouders

company. This report shall be mentioned in the agenda. A

maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de

copy may be obtained in accordance with the law. A copy

vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de

is also sent to those who have complied with the

agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen

formalities set forth by the articles of association for

overeenkomstig de wet. Een kopie wordt ook

admission to the general meeting.

overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de

wordt

gesteld,

uiteen

welke

formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot
de algemene vergadering zijn voorgeschreven.
If the report referred to in the second paragraph is missing,

Wanneer het verslag bedoeld in de tweede alinea

the decision of the general meeting is null and void.

ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering

The same procedure applies if the net assets have fallen

nietig.

below a quarter of the share capital as a result of incurred

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het

losses, it being understood that the dissolution will take

nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot

place if it is approved by a quarter of the votes cast, with

minder dan een vierde van het kapitaal, met dien

abstentions not included in the numerator or in the

verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij

denominator.

wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte
stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in
de noemer worden meegerekend.

If the general meeting has not been convened in

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit

accordance with this article, the loss incurred by third

artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden

parties shall, unless evidence to the contrary is provided, be

geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het

deemed to result from the absence of convening the

ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

general meeting.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden het

If the net assets have fallen below the legal minimum

wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende

amount, any interested party or the public prosecutor's

of het openbaar ministerie de ontbinding van de

office may demand the dissolution of the company in court.

vennootschap

Where appropriate, the court may grant the company a

voorkomend

binding period in which to rectify its situation.";

vennootschap een bindende termijn toestaan om haar

voor

de

rechtbank

geval

kan

de

vorderen.

rechtbank

aan

In
de

toestand te regulariseren.";
-

replace the heading of article 44 by the words "Dissolution

-

de hoofding van artikel 44 te vervangen door de woorden

and liquidation" and replace the text of article 44 by the

"Ontbinding en vereffening" en de tekst van artikel 44 te

following text: "The company may at any time be dissolved

vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap

by a resolution of the general meeting, which shall

mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de

deliberate in the manner required by law, or shall be

algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door

dissolved in the cases provided for by law.

de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde

In the event of dissolution with liquidation, one or more

gevallen.

liquidators shall be appointed by the general meeting, as

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één

the case may be.”;

of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.";

-

replace the text of article 46 by the following text: "Every

-

de tekst van artikel 46 te vervangen door de volgende

holder of registered shares residing abroad shall be

tekst: "Iedere in het buitenland wonende houder van

required to elect domicile in Belgium for all matters

aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in

relating to the implementation of these articles of

België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering

association. In the absence of choice of domicile, it shall be

van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal

deemed to have been made at the registered office, where

deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
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all subpoenas, notices and reminders shall be validly

dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig

served.

zullen worden betekend.

Any member of a management body or daily manager

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder

may elect domicile at the registered office of the legal

kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de

entity for all matters relating to the exercise of his or her

rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening

mandate. This choice of domicile may be relied on against

van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan

third parties in accordance with the statutory provisions.

derden worden tegengeworpen overeenkomstig de

The directors, statutory auditors and liquidators residing

wettelijke bepalingen.

abroad are deemed to elect domicile for the entire term of

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in

their mandates at the registered office, where all

het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van

procedural documents will be validly sent to them.";

hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel,
waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen
toegestuurd worden.";

-

replace in the articles of association:
o

-

in de statuten te vervangen:
o

in Title I and articles 3 and 21 and the relevant
heading: the word “purpose”, “corporate

hoofding: het woord "doel", "maatschappelijk

purpose” and “purposes” by “object”;
o

o

o

in Titel I en artikels 3 en 21 en de betrokken
doel" en "doelstellingen" door "voorwerp";

o

in articles 6, 13, 26, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, and

in de artikels 6, 13, 26, 31, 32, 33, 35, 38, 39,

47: the words "the Belgian Companies’ Code" by

42, en 47: de woorden "het/dat Wetboek van

"the law";

Vennootschappen" door "de wet";
o

in articles 13, 32 and 36: the words "warrants"

in de artikels 13, 32 en 36: de woorden

by "subscription rights" and "warrant holders"

"warrants" door "inschrijvingsrechten" en

by "holders of subscription rights";

"warranthouders"

in articles 5, 6 and 30 and, if applicable, the

door

"houders

van

inschrijvingsrechten";
o

relevant heading, remove the word "corporate";
and

in de

artikels 5, 6 en 30 en, indien van

toepassing, de betrokken hoofding, het woord
"maatschappelijk(e)" te schrappen; en

-

to renumber the articles of association in accordance with

-

de statuten conform het bovenstaande te hernummeren.

the above.

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

Second agenda item: Acknowledgement of the duly

Tweede agendapunt: Kennisname van het met redenen

reasoned report of the board of directors drawn up in

omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt

accordance with article 7:199 of the Belgian Code on

overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van

Companies and Associations (current article 604 of the

vennootschappen en verenigingen (huidig artikel 604 van

Belgian Companies’ Code) concerning the renewal of the

het Wetboek van vennootschappen) inzake de hernieuwing

authorisation of the board of directors within the framework

van de machtiging van de raad van bestuur in het kader van

of the authorised capital, as mentioned below under agenda

het toegestane kapitaal, zoals hierna vermeld onder

item 3.

agendapunt 3.

Third agenda item: Provided that the extraordinary general

Derde agendapunt: Op voorwaarde dat de buitengewone

meeting has resolved to approve the opt-in to the Belgian

algemene vergadering zal hebben besloten tot de

Code on Companies and Associations in accordance with the

vervroegde

proposed resolution under the first agenda item, renewal of

vennootschappen en verenigingen (opt-in) conform het

toepassing

van

het

Wetboek

van
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the authorisation in article 7 of the coordinated articles of

voorstel van besluit onder het eerste agendapunt,

association dated September 21, 2018 concerning the

hernieuwing van de machtiging in artikel 7 van de

authority of the board of directors to increase the issued

gecoördineerde statuten de dato 21 september 2018

share capital in one or more instalments.

aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het
geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen.

Resolution proposal: the extraordinary general meeting

Voorstel

resolves to renew and extend the authority of the board of

vergadering besluit de bevoegdheid van de raad van

tot

directors to increase the subscribed share capital as referred

bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen zoals

to in article 7 of the coordinated articles of association dated

vermeld in artikel 7 van de gecoördineerde statuten de dato

September 21, 2018 for a period of five (5) years as from the

21 september 2018 te hernieuwen en te verlengen voor een

publication of the amendment to the articles of association

termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking

approved by the extraordinary general meeting of September

van

20, 2019 in the Annexes to the Belgian Official State Gazette

buitengewone algemene vergadering de dato 20 september

and, with regard to the authority of the board of directors to

2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor wat

increase the subscribed capital in the context of a public

betreft de bevoegdheid van de raad van bestuur om het

takeover bid on the company's securities, for a period of three

geplaatste kapitaal te verhogen in het kader van een

(3) years as from the date of the aforementioned

openbaar

extraordinary general meeting of September 20, 2019.

vennootschap, voor een termijn van drie (3) jaar te rekenen

de

besluit:

de

buitengewone

statutenwijziging

overnamebod

goedgekeurd

op

de

algemene

door

effecten

van

de

de

vanaf de datum van de besluiten van voormelde
buitengewone algemene vergadering van 20 september
2019.
The meeting resolves to replace article 7 of the coordinated

De vergadering besluit artikel 7 van de gecoördineerde

articles of association dated September 21, 2018 by the

statuten de dato 21 september 2018 te vervangen door de

following text:

volgende tekst:

“Article 7: Authorised capital

"Artikel 7: Toegestaan kapitaal

By resolution of the extraordinary general shareholders'

Bij

meeting held on September 20, 2019, the board of directors
is authorised to increase the capital in one or more
instalments by an amount equal to the share capital. This
authorisation is valid for a period of five years as from the
publication in the Annexes to the Belgian Official State
Gazette of the amendment to the articles of association
approved by the company's extraordinary general meeting of
shareholders held on September 20, 2019. This authorisation
to the board of directors is renewable.
The board of directors is authorised to increase the share
capital by means of a contribution in cash or in kind within
the limits set forth by the Belgian Code on Companies and
Associations, as amended from time to time, by conversion of
reserves into share capital, whether or not available or
unavailable for distribution, with or without the issuance of
new shares. The board of directors may also use this
authorisation for the issuance of convertible bonds,
subscription rights, bonds which other securities are attached
to and other securities.

besluit

van

de

buitengewone

algemene

aandeelhoudersvergadering gehouden op 20 september
2019, is de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in
één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan
het kapitaal. Deze machtiging geldt voor een periode van
vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij
het

Belgisch

goedgekeurd

Staatsblad
door

de

aandeelhoudersvergadering

van

de

statutenwijziging

buitengewone
van

de

algemene

vennootschap

gehouden op 20 september 2019. Deze machtiging aan de
raad van bestuur is hernieuwbaar.
De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen
door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals
van tijd tot tijd gewijzigd, toegestane grenzen, door
omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar
of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte
van nieuwe aandelen. De raad van bestuur mag deze
machtiging

ook aanwenden voor

de

uitgifte

van

converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties
waaraan andere effecten zijn verbonden en andere
effecten.

8

In accordance with the Belgian Code on Companies and

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en

Associations, as amended from time to time, the board of

verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is de raad van

directors is authorised, when it increases the share capital or

bestuur gemachtigd om wanneer hij het kapitaal verhoogt

issues convertible bonds, subscription rights, bonds which

of

other securities are attached to or other securities, to limit or

obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden of

exclude the preferential subscription right, also for the benefit

andere effecten uitgeeft, het voorkeurrecht te beperken of

of one or more specific persons, other than members of the

uit te sluiten, ook ten gunste van één of meer bepaalde

personnel.

personen, andere dan leden van het personeel.

If an issue premium is paid as a result of a capital increase

Indien een uitgiftepremie wordt betaald naar aanleiding

decided upon within the framework of the authorised capital,

van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen

it will automatically be booked to the "Issue premiums"

het kader van het toegestane kapitaal, zal die van

account, which will constitute a guarantee for third parties to

rechtswege

the same extent as the share capital and which, subject to the

“Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de

possibility of converting this reserve into share capital, can

waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de

only be reduced or written off by a new decision of the general

mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal,

meeting taken in accordance with the conditions for

slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een

amending the articles of association.

nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen

converteerbare

obligaties,

worden

geboekt

inschrijvingsrechten,

op

de

rekening

overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor een wijziging
van de statuten.
The board of directors is expressly authorised to increase the

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het

share capital in one or more instalments after the company

kapitaal in één of meer malen te verhogen nadat de

has received a notification from the Financial Services and

vennootschap een mededeling van de Autoriteit voor

Markets Authority that it has been notified of a public

Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar

takeover bid on the company's securities by means of a

kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de

contribution in kind or in cash with the cancellation or

effecten van de vennootschap door inbreng in natura of in

exclusion of the preferential subscription right of the

geld met opheffing of uitsluiting van het voorkeurrecht van

shareholders, and/or by the issue of voting securities,

de

whether or not representing the share capital, or securities
giving the right to subscribe to or acquire such securities, even
if such securities or rights are not offered to the shareholders
in preference to others in proportion to the share capital
represented by their shares, under the conditions provided for
in the Belgian Code on Companies and Associations, as
amended from time to time. This authorisation is granted for
a period of three years as from the date of the resolutions of
the aforementioned extraordinary general meeting of
September 20, 2019.

aandeelhouders,

en/of

door

de

uitgifte

van

stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal
vertegenwoordigen, of van effecten die recht geven op
inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, ook
indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden
aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid
van het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertegenwoordigd, onder de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd. Deze machtiging is toegekend voor
een periode van drie jaar vanaf de datum van de besluiten
van voormelde buitengewone algemene vergadering van 20
september 2019.

When exercising its powers under the authorised capital, the
board of directors is authorised, with the right of substitution,
to amend the company's articles of association to reflect the
outstanding capital and the outstanding shares.”

De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn
machten onder het toegestane kapitaal uitoefent, met recht
van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap
te wijzigen om het uitstaande kapitaal en de uitstaande
aandelen weer te geven."

If the proposed renewal of the authorisation concerning the

Indien de voorgestelde hernieuwing van de machtiging

authorised share capital is not approved, the extraordinary

inzake het toegestane kapitaal niet wordt goedgekeurd, zal

general meeting will be asked to maintain the current article

aan de buitengewone algemene vergadering worden

7 of the articles of association when amending the articles of

gevraagd om bij de aanpassing van de statuten ingevolge

association following the decision under the first item on the

het besluit onder het eerste agendapunt het huidige artikel
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agenda, it being understood, however, that the following

7 van de statuten te behouden, met dien verstande echter

amendments will be made:

dat de volgende wijzigingen zullen worden doorgevoerd:

-

removal of the word "corporate";

-

schrapping van het woord "maatschappelijk";

replacement of the word "warrants" by "subscription

-

vervanging

-

van

het

woord

"warrants"

door

rights" and removal of the word "warrants" where this

"inschrijvingsrechten" en schrapping van het woord

is immediately followed in the present text by the words

"warrants" waar dit in de huidige tekst onmiddellijk

"or subscription rights”;

gevolgd

wordt

door

de

woorden

"of

inschrijvingsrechten";
-

replacement of the phrase “article 612 of the Belgian

-

de zinsnede "artikel 612 van het Wetboek van

Companies’ Code” by “article 7:208 of the Belgian Code

Vennootschappen" te vervangen door "artikel 7:208

on Companies and Associations”;

van

het

Wetboek

van

vennootschappen

en

verenigingen”;
-

replacement of the phrase “articles 596 et seq. of the

-

de zinsnede "de artikelen 596 en volgende van het

Belgian Companies’ Code" by “articles 7:191 et seq. of

Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door

the Belgian Code on Companies and Associations”;

"de artikelen 7:191 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”;

-

replacement of the phrase “article 598 of the Belgian

-

de zinsnede "artikel 598 van het Wetboek van

Companies’ Code" by “article 7:193 of the Belgian Code

Vennootschappen" te vervangen door "artikel 7:193

on Companies and Associations”; and

van

het

Wetboek

van

vennootschappen

en

verenigingen”; en
-

replacement of the words “the Belgian Companies’
Code” by “the law”.

-

vervanging van de woorden "het Wetboek van
Vennootschappen" door "de wet".

For

□

Against
Abstention

Voor

□

□

Tegen

□

□

Onthouding

□

Fourth agenda item: Power of attorney to coordinate the
articles of association.

Vierde agendapunt: Volmacht voor de coördinatie van de
statuten.

Resolution proposal: the extraordinary general meeting
grants Mr Kurt GRILLET and/or Mr Andrasj GHYSELEN,
having, for this purpose, elected domicile at the address of
the cooperative society with limited liability "BERQUIN
NOTARISSEN", 1000 Brussels, avenue Lloyd Georgelaan 11,
all the powers to draw up the coordinated text of the
company's articles of association, to sign it and to file it with
the clerk's office of the competent enterprise court, in
accordance with the legal provisions in this respect.

Voorstel

tot

besluit:

de

buitengewone

algemene

vergadering verleent aan de heer Kurt GRILLET en/of de
heer Andrasj GHYSELEN, te dien einde woonstkeuze gedaan
hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te
1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.

For

□

Against
Abstention

Voor

□

□

Tegen

□

□

Onthouding

□
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Fifth agenda item: Authorisation for the management body

Vijfde agendapunt: Machtiging aan het bestuursorgaan tot

to implement the decisions to be taken.

uitvoering van de te nemen beslissingen.

Resolution proposal: the extraordinary general meeting

Voorstel

grants all powers to the management body to implement

vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan

the decisions which have been taken.

tot uitvoering van de genomen beslissingen.

tot

besluit:

de

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

buitengewone

algemene

Sixth agenda item: Power of attorney for the formalities.

Zesde agendapunt: Volmacht voor de formaliteiten.

Resolution proposal: the extraordinary general meeting

Voorstel

grants a special power of attorney to Ms Fran Ooms, having

vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevr. Fran

elected domicile at Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Ooms, woonstkeuze gedaan hebbende te Strijbroek 10,

(Belgium), as well as to her employees, appointees and

2860 Sint-Katelijne-Waver (België), evenals aan haar

agents, with the possibility of substitution, in order to ensure

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid

the completion of the formalities at an enterprise counter

tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

with a view to the registration/adjustment of the records in

formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de

the Crossroads Bank for Enterprises, and, as the case may be,

inschrijving/aanpassing

with the Administration of Value Added Tax.

Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de

tot

besluit:

de

van

buitengewone

de

gegevens

algemene

in

de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

* *
*
POWERS OF THE PROXY

BEVOEGDHEDEN VAN DE VOLMACHTDRAGER

The aforementioned proxy may, on the basis of this proxy,

Voornoemde volmachtdrager mag op grond van deze

vote on behalf of the undersigned principal or abstain from

volmacht

voting on all proposals for resolution regarding the agenda

stemmen of zich onthouden bij de stemming over alle

items at the extraordinary general meeting, as the case may

voorstellen tot besluit betreffende de agendapunten van

be in accordance with the above voting instructions.

de buitengewone algemene vergadering, in voorkomend

namens

ondergetekende

volmachtgever
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geval in overeenstemming met de hierboven vermelde
steminstructies.
In addition, the principal grants the proxy all powers (i) to take

Daarnaast verleent de volmachtgever alle machten aan de

part in all other general meetings that might subsequently be

volmachtdrager (i) om deel te nemen aan alle andere

held with the same agenda in the event that the first general

algemene vergaderingen die later zouden kunnen

meeting cannot validly deliberate and resolve, (ii) to cast all

gehouden worden met dezelfde agenda, mocht de eerste

votes, (iii) to agree to or reject all amendments, (iv) to sign all

algemene

deeds, minutes and attendance lists, (v) to make all

beraadslagen en besluiten, (ii) om alle stemmen uit te

declarations, including a declaration of dispensation with the

brengen, (iii) om alle amendementen aan te nemen of te

deadlines and formalities for calling the meeting as provided

verwerpen,

for in sections 533 and 535 of the Belgian Companies’ Code,

aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (v) om alle

(vi) to substitute another in his/her place and (vii) in general,

verklaringen te doen, inclusief een verklaring van

to do all that is necessary or useful, even if not expressly

verzaking aan de termijnen en formaliteiten van

provided for.

bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 533 en 535

vergadering

(iv)

om

niet

alle

rechtsgeldig

akten,

kunnen

notulen

en

van het Wetboek van vennootschappen, (vi) om in de
plaats te stellen en (vii) om in het algemeen alles te doen
wat nodig of nuttig is, zelfs indien dit niet uitdrukkelijk is
vermeld.
The undersigned principal undertakes to hold the proxy

Ondergetekende volmachtgever verbindt zich ertoe om

harmless for any loss that he/she might incur as a result of any

de volmachtdrager schadeloos te stellen voor elke schade

act engaged in execution of this proxy, providing always that

die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige

he/she shall have adhered to the limits of his/her authority.

handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op

The undersigned principal furthermore undertakes to not

voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar

demand the nullity of any resolution voted in favour of by the

bevoegdheden

proxy and not to claim any compensation from him/her,

ondergetekende volmachtgever zich ertoe niet de

providing always that said proxy shall have adhered to the

nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de

limits of his/her authority.

volmachtdrager

heeft

te

nageleefd.

vorderen

Verder

en

geen

verbindt

enkele

schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op
voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van
zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.
IMPORTANT NOTICES

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Appointment of a proxy (whether a shareholder or otherwise)

De aanwijzing van een volmachtdrager (al dan niet

by a shareholder is effected by means of this form of proxy,

aandeelhouder) door een aandeelhouder, geschiedt via

which must be signed by the shareholder. A shareholder

dit volmachtformulier, dat moet worden ondertekend

wishing to be represented must comply with the participation

door de aandeelhouder. De aandeelhouder die zich wenst

formalities of prior registration and confirmation of

te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de

participation as set forth in the notice calling the ordinary and

deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie

extraordinary general meeting. For any given general

en bevestiging van deelname zoals beschreven in de

meeting, the shareholder may appoint only one person as a

oproeping tot de gewone en buitengewone algemene

proxy, unless exceptions are provided in the Belgian

vergadering. De aandeelhouder mag voor een bepaalde

Companies’ Code.

algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als
volmachtdrager, behoudens de uitzonderingen voorzien
in het Wetboek van vennootschappen.

Without prejudice to the possibility in accordance with

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming

section 549, second paragraph, of the Belgian Companies’

met artikel 549, tweede lid van het Wetboek van

Code of deviating from (any) voting instructions in certain

vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de

circumstances, the proxy shall cast his/her vote in accordance

(eventuele) steminstructies af te wijken, brengt de
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with the voting instructions of the shareholder that appointed

volmachtdrager zijn/haar stem uit overeenkomstig de

him/her. The proxy must keep a register of the voting

steminstructies van de aandeelhouder die hem/haar

instructions for at least one year and confirm, on the

heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende

shareholder’s request that he/she abided by the voting

ten minste één jaar een register van de steminstructies

instructions.

bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder
bevestigen dat hij/zij zich aan de steminstructies heeft
gehouden.

As stated in the notice calling the ordinary and extraordinary

Zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone en

general meeting (and according to the procedures set down

buitengewone algemene vergadering (en volgens de

therein), one or more shareholders that alone or collectively

daarin aangegeven modaliteiten), kan (kunnen) één of

own three per cent (3%) of the company’s share capital may

meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie

make use of their right according to section 533ter of the

procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap

Belgian Companies’ Code to have one or more items placed

bezit(ten), gebruikmaken van zijn (hun) recht om

on the agenda of the extraordinary general meeting and to

overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van

lodge resolution proposals with regard to items included or to

vennootschappen één of meerdere te behandelen

be included on the agenda.

onderwerpen op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot
besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda
opgenomen of daarin op te nemen te behandelen
onderwerpen.

As the case may be, the company will make the forms that can

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op

be used for voting by proxy available to its shareholders no

donderdag 5 september 2019 op haar website

later than Thursday, September 5, 2019, on its website

(https://www.greenyard.group, onder Investor Relations,

(https://www.greenyard.group, under Investor Relations,

Corporate Governance, Aandeelhoudersinformatie), aan

Corporate

Information),

haar aandeelhouders de formulieren die gebruikt kunnen

supplemented with the additional items and the relevant

Governance,

Shareholders’

worden voor het stemmen bij volmacht ter beschikking

resolution proposals that might be placed on the agenda

stellen, aangevuld met de bijkomende te behandelen

and/or with just any resolution proposals that might be

onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die

formulated.

op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de
voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

In that case, the following rules will apply:

Alsdan zullen de volgende regels van toepassing zijn:

(a) If this proxy has been validly notified to the company

(a) Indien onderhavige volmacht geldig ter kennis

prior to publication of the supplemented agenda for the

wordt gebracht van de vennootschap vóór de

extraordinary general meeting (i.e. no later than

bekendmaking van de aangevulde agenda van de

Thursday, September 5, 2019), this proxy shall remain

buitengewone algemene vergadering (d.i. uiterlijk

valid for the items on the agenda for which it was given;

op donderdag 5 september 2019), zal onderhavige
volmacht geldig blijven voor de in de agenda
opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor
zij werd gegeven;

(b) If the company has published a supplemented agenda

(b) Indien de vennootschap een aangevulde agenda

containing one or more new resolution proposals for

heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuwe

items that were originally contained on the agenda, the

voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die

proxy may deviate from any instructions that the

oorspronkelijk op de agenda waren opgenomen,

principal might have issued if implementation of those

mag de volmachtdrager afwijken van de eventuele

instructions could harm the principal’s interests. In such

instructies van de volmachtgever, indien de

event, the proxy must inform the principal of this fact;

uitvoering van die instructies de belangen van de
volmachtgever

zou

kunnen

schaden.

In
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voorkomend geval dient de volmachtdrager de
volmachtgever hiervan in kennis te stellen;
(c) If the company has published a supplemented agenda

(c) Indien de vennootschap een aangevulde agenda

containing one or more new items, the proxy must state

heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuw te

whether the proxy is empowered to vote on those new

behandelen onderwerpen bevat, dient de volmacht

items or whether he/she requires to abstain. In the light

te vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is

of the foregoing, the proxy must, as the case may

be3:

om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen,
dan wel of hij/zij zich dient te onthouden. In het
licht van het voorgaande dient, in voorkomend
geval, de volmachtdrager3:

□ refrain from voting on the new items and the

□ zich te onthouden om te stemmen over de

relevant resolution proposals that might be

nieuwe

included on the agenda for the extraordinary

voorstellen tot besluit die desgevallend op de

general meeting;

agenda

onderwerpen
van de

en

de

bijhorende

buitengewone algemene

vergadering worden opgenomen;
□ vote on the new items and the relevant resolution

□ te stemmen over de nieuwe onderwerpen en

proposals that might be included on the agenda for

de bijhorende voorstellen tot besluit die

the extraordinary general meeting as he/she sees

desgevallend

fit, taking account of the principal’s interests.

buitengewone algemene vergadering worden

op

de

agenda

van

de

opgenomen, zoals hij/zij nuttig acht, rekening
houdende

met

de

belangen

van

de

volmachtgever.
If the principal has not ticked any of these boxes or if
the principal has ticked both of them, the proxy must
refrain from voting on the new items and the relevant
resolution proposals that might be included on the
agenda for the extraordinary general meeting.

Indien de volmachtgever geen van deze vakjes
heeft aangeduid of indien de volmachtgever ze
allebei heeft aangekruist, zal de volmachtdrager
zich dienen te onthouden om te stemmen over de
nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen
tot besluit die desgevallend op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering worden
opgenomen.

DATA PROTECTION
The company is responsible for the processing of the
personally identifiable information that it receives from
shareholders and proxyholders in the context of the general
meeting in accordance with applicable data privacy laws. Such
information will be used for the purposes of analysing and
administering the attendance and voting process in
connection with the general meeting and will be transferred
to third parties assisting in the administration of the voting
process. Shareholders and proxyholders may request access
to and rectification of the information provided to the
company by contacting Ms Fran Ooms, Strijbroek 10, 2860
Sint-Katelijne-Waver (fran.ooms@greenyard.group).

GEGEVENSBESCHERMING
De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking
van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en
volmachtdragers ontvangt in het kader van de
vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving
betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens
zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van
de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot
de vergadering, en zullen worden overgedragen aan
derden die assistentie verlenen bij het beheer van de
stemprocedure. Aandeelhouders en volmachtdragers
kunnen vragen om toegang tot en verbetering van de aan
de vennootschap verstrekte gegevens door contact op te
nemen met mevr. Fran Ooms, Strijbroek 10, 2860 SintKatelijne-Waver (fran.ooms@greenyard.group).

3 TICK

AS APPROPRIATE / AANKRUISEN WAT PAST.
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Issued and signed / opgemaakt en ondertekend
at / te …………………………….………….......... on / op ……………………………….................. 2019.
Signature(s)
Handtekening(en)

__________________________________________
signature(s) must be preceded by the words “valid as proxy” written in the signatory’s own hand / handtekening(en)
laten voorafgaan door de eigenhandig geschreven melding “goed voor volmacht”
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