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

PROXY FOR THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING TO BE HELD ON SEPTEMBER 20, 2019
VOLMACHT VOOR DE GEWONE 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 ordinary
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 gewone 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.

1

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

……….......................................................................................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

ordinary

general

-

(voor-

en

achternaam)
te

hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone

shareholders’ meeting of Greenyard NV, to be held on

algemene vergadering van aandeelhouders van

Friday, September 20, 2019, at 14h00 (CET), at the

Greenyard NV die wordt gehouden op vrijdag 20

company’s registered office, located at Strijbroek 10,

september 2019 om 14.00 uur, op de maatschappelijke

2860 Sint-Katelijne-Waver (Belgium),

zetel van de vennootschap, gelegen te 2860 Sint-

take part on his/her/its behalf in all deliberations
concerning the agenda items and

-

dhr./mevr.

Katelijne-Waver, Strijbroek 10,
-

namens

hem/haar

vote in the manner indicated below on the agenda

beraadslagingen

items:

agendapunten, en
-

deel

te

nemen

betreffende

aan

de

alle

vermelde

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

AGENDA FOR THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

MEETING

VAN AANDEELHOUDERS

First agenda item: Examination of the annual report by the

Eerste agendapunt: Lezing van het jaarverslag van de raad van

board of directors and the report by the statutory auditor on

bestuur en het verslag van de commissaris over de

the annual accounts and the consolidated financial statements

jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over

regarding the financial year ended on March 31, 2019.

het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.

Second agenda item: Discussion and approval of the annual

Tweede agendapunt: Bespreking en goedkeuring van de

accounts regarding the financial year ended on March 31, 2019,

jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019,

including the allocation of the result.

met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit

to approve the annual accounts regarding the financial year

om de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart

ended on March 31, 2019, including the allocation of the

2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat,

result, as proposed by the board of directors.

zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd, goed te
keuren.

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

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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Abstention

□

□

Onthouding

Third agenda item: Communication and discussion of the

Derde agendapunt: Mededeling en bespreking van de

consolidated financial statements regarding the financial

geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten

year ended on March 31, 2019.

op 31 maart 2019.

Fourth agenda item: Approval of the remuneration report

Vierde

regarding the financial year ended on March 31, 2019,

remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31

including the remuneration accorded to the directors during

maart 2019, met inbegrip van de tijdens het boekjaar

the financial year ended on March 31, 2019.

afgesloten op 31 maart 2019 aan de bestuurders

agendapunt:

Goedkeuring

van

het

toegekende bezoldigingen.
Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering

to approve the remuneration report regarding the financial

besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar

year ended on March 31, 2019, including the remuneration

afgesloten op 31 maart 2019, met inbegrip van de tijdens

accorded to the directors during the financial year ended on

het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019 aan de

March 31, 2019.

bestuurders toegekende bezoldigingen, goed te keuren.

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

Fifth agenda item: Acknowledgment of voluntary resignation

Vijfde agendapunt: Kennisname van het vrijwillig ontslag

of a director.

van een bestuurder.

Resolution proposal: the ordinary general meeting confirms

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering

to have taken note of the voluntary resignation of Mr Thomas

bevestigt kennis te hebben genomen van het vrijwillig

Borman, domiciled at Johannesburg (South-Africa), as

ontslag van dhr. Thomas Borman, gedomicilieerd te

director of the company, with effect as of July 19, 2019.

Johannesburg

(Zuid-Afrika),

als bestuurder

van

de

vennootschap, met ingang van 19 juli 2019.
For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

Sixth agenda item: Re-appointment of directors.

Zesde agendapunt: Herbenoeming van bestuurders.

Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves,

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering

by separate voting on the re-appointment of each director

besluit, op voorstel van de raad van bestuur en in

individually, to renew, upon proposal by the board of

overeenstemming met het advies van het benoemings- en

directors and following recommendation by the nomination

remuneratiecomité, per afzonderlijke stemming over de

and remuneration committee, the mandate of the directors(1)

herbenoeming van elke bestuurder individueel, om de

whose mandate expires following the present ordinary

bestuurders(1) van wie het mandaat verstrijkt na afloop van

general meeting, for a period of four years. This period

de gewone algemene vergadering van heden, te

commences on this day and ends immediately after the

hernieuwen voor een termijn van vier jaar, die ingaat op
heden om te eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone
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ordinary general meeting in 2023 regarding the financial year

algemene vergadering in 2023 over het boekjaar eindigend

ending on March 31, 2023.

op 31 maart 2023.
Bijgevolg besluit de gewone algemene vergadering tot

As a result of this, the ordinary general meeting decides to reappoint:
-

-

herbenoeming van:
-

Deprez Invest NV, vast vertegenwoordigd door dhr.

Deprez Invest NV, having its registered office at

Hein Deprez, met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-

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

Katelijne-Waver

represented by Mr Hein Deprez, as director;

bestuurder;

Ms Hilde Laga, as independent director. The

-

(België),

Strijbroek

10,

als

Mevr. Hilde Laga, als onafhankelijke bestuurder.

director concerned fulfils the conditions of

Voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden

independence as set out in article 526ter of the

van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 526ter

Belgian Companies’ Code and section 2.3 jo. Annex

van het Wetboek van vennootschappen en bepaling

A of the Belgian Corporate Governance Code 2009;

2.3 jo. Bijlage A van de Belgische Corporate
Governance Code 2009;

-

Gescon BVBA, having its registered office at 8490
Varsenare,

-

Oudenburgweg

69

-

(Belgium),

Gescon BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk
Van Vlaenderen, met maatschappelijke zetel te 8490

represented by Mr Dirk Van Vlaenderen, as

Varsenare

independent director. The director concerned fulfils

onafhankelijke bestuurder. Voormelde bestuurder

the conditions of independence as set out in article

voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid

526ter of the Belgian Companies’ Code and section

zoals bepaald in artikel 526ter van het Wetboek van

2.3 jo. Annex A of the Belgian Corporate

vennootschappen en bepaling 2.3 jo. Bijlage A van de

Governance Code 2009;

Belgische Corporate Governance Code 2009;

Management Deprez BVBA, having its registered

-

(België),

Oudenburgweg

69,

als

Management Deprez BVBA, vast vertegenwoordigd

office at 3191 Hever, Consciencelaan 13 (Belgium),

door mevr. Veerle Deprez, met maatschappelijke

represented by Ms Veerle Deprez, as director;

zetel te 3191 Hever (België), Consciencelaan 13, als
bestuurder;

-

Bonem Beheer BVBA, having its registered office at
8340

Damme,

Bonemstraat

1

-

(Belgium),

dhr. Marc Ooms, met maatschappelijke zetel te 8340

represented by Mr Marc Ooms, as director;
-

-

Damme (België), Bonemstraat 1, als bestuurder;

Omorphia Invest BVBA, having its registered office
at

2860

Sint-Katelijne-Waver,

Strijbroek

Bonem Beheer BVBA, vast vertegenwoordigd door

-

Omorphia Invest BVBA, vast vertegenwoordigd door

10

mevr. Valentine Deprez, met maatschappelijke zetel

(Belgium), represented by Ms Valentine Deprez, as

te 2860 Sint-Katelijne-Waver (België), Strijbroek 10,

director;

als bestuurder;

Intal BVBA, having its registered office at 9700
Oudenaarde, Kerkkouter 13 (Belgium), represented
by Mr Johan Vanovenberghe, as director.

-

Intal BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Johan
Vanovenberghe, met maatschappelijke zetel te 9700
Oudenaarde (België), Kerkkouter 13, als bestuurder.

The ordinary general meeting resolves that their mandate will

Vervolgens besluit de gewone algemene vergadering dat

be remunerated on the same basis as determined by decision

hun mandaat zal worden bezoldigd op dezelfde wijze zoals

of the ordinary general meeting held on September 21, 2018

vastgesteld bij beslissing van de gewone algemene

and as explained in the remuneration report regarding the

vergadering van 21 september 2018 en uiteengezet in het

financial year ended on March 31, 2019: (i) a fixed

remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31

remuneration of EUR 30,000 per annum plus (ii) an additional

maart 2019: (i) een vaste vergoeding van € 30.000 per jaar

attendance fee of EUR 2,500 per meeting of the board of

plus (ii) bijkomende presentiegelden van € 2.500 per

4

directors or an advisory committee which the director

vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend

concerned attends, which covers all costs, with the exception

comité die de betrokken bestuurder bijwoont, die alle

of the international travel expenses incurred by directors

kosten dekken, met uitzondering van de internationale

domiciled outside Belgium, in carrying out their mandate.

reiskosten die de bestuurders buiten België gedomicilieerd
maken in de uitoefening van hun mandaat.

(1)

Biographies

of

the

proposed

members

are

available

at

(1)

Curriculum

vitae

van

de

voorgestelde

leden

zijn

beschikbaar

op

https://www.greenyard.group/investor-relations/corporate-governance and included in

https://www.greenyard.group/investor-relations/corporate-governance

the corporate governance statement of the annual report regarding the financial year ended

verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op

on March 31, 2019.

31 maart 2019.

en

in

Deprez Invest NV, vv. dhr. Hein Deprez

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Mevr. Hilde Laga

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Gescon BVBA, vv. dhr. Dirk Van Vlaenderen

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Management Deprez BVBA, vv. mevr. Veerle

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Bonem Beheer BVBA, vv. dhr. Marc Ooms

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Omorphia Invest BVBA, vv. mevr. Valentine

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

de

Deprez

Deprez
Intal BVBA, vv. dhr. Johan Vanovenberghe

Seventh agenda item: Amendment of the remuneration

Zevende agendapunt: Wijziging van het remuneratiebeleid

policy for the chairman of the board of directors.

voor de voorzitter van de raad van bestuur.

Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves,

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering

upon proposal by the board of directors and following

besluit, op voorstel van de raad van bestuur en na

recommendation by the nomination and remuneration

aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité

committee, to grant to the chairman of the board of directors,

om, in afwijking van het huidige remuneratiebeleid voor de

in deviation from the current remuneration policy for non-

niet-uitvoerende bestuurders, zoals uiteengezet in het

executive directors, as explained in the remuneration report

remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31

regarding the financial year ended on March 31, 2019, and

maart 2019, en gelet op de uit zijn functie voortvloeiende

given the responsibilities and time commitment resulting

verantwoordelijkheden en tijdsbesteding, aan de voorzitter

from his role, a fixed annual remuneration of EUR 142,500,

van de raad van bestuur, met ingang van 1 april 2019, een

which also includes the additional attendance fees for

jaarlijkse vaste vergoeding van € 142.500 toe te kennen, die

participation in the meetings of the board of directors or an

tevens de bijkomende presentiegelden voor deelname aan

advisory committee, with effect as of April 1, 2019.

de vergaderingen van de raad van bestuur of van een
adviserend comité omvat.

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□
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Eight agenda item: Discharge in favour of the directors and

Achtste agendapunt: Kwijting aan de bestuurders en aan de

permanent representatives of the directors-companies.

vaste

vertegenwoordigers

van

de

bestuurders-

vennootschappen.
Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves,

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering

by separate voting, to grant full and complete discharge to

besluit, bij afzonderlijke stemming, om volledige en algehele

each

permanent

kwijting aan elke bestuurder individueel en aan de vaste

representatives of those directors that are companies,

director

individually

and

to

the

vertegenwoordigers van de bestuurders-vennootschappen,

including the former director Mr Thomas Borman, for the

met inbegrip van de gewezen bestuurder dhr. Thomas

performance of their duties during the financial year ended

Borman, te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat

on March 31, 2019.

tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019.

Deprez Invest NV, vv. dhr. Hein Deprez

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Ahok BVBA, vv. dhr. Koen Hoffman

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Mevr. Hilde Laga

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Gescon BVBA, vv. dhr. Dirk Van Vlaenderen

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Aalt Dijkhuizen B.V., vv. dhr. Aalt Dijkhuizen

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Management Deprez BVBA, vv. mevr. Veerle

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Omorphia Invest BVBA, vv. mevr. Valentine Deprez

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Dhr. Thomas Borman

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Bonem Beheer BVBA, vv. dhr. Marc Ooms

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Intal BVBA, vv. dhr. Johan Vanovenberghe

□ Voor/For

□ Tegen/Against

□ Onthouding/Abstention

Deprez

Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves to

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit

grant discharge to Mr Thomas Borman who has been a

om tussentijdse kwijting aan dhr. Thomas Borman die

director as from the end of the financial year ended on March

bestuurder was sinds het einde van het boekjaar afgesloten

31, 2019 until his voluntary resignation with effect as of July

op 31 maart 2019 tot aan zijn vrijwillig ontslag met ingang

19, 2019, for the performance of his duties during that period.

van 19 juli 2019, te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat tijdens deze periode.

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

Ninth agenda item: Discharge in favour of the statutory

Negende agendapunt: Kwijting aan de commissaris en aan

auditor and its permanent representative.

zijn vaste vertegenwoordiger.

Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves to

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit

grant full and complete discharge to the statutory auditor

om volledige en algehele kwijting aan de commissaris,

and to its permanent representative, for the performance of

alsmede aan zijn vaste vertegenwoordiger, te verlenen voor

their duties during the financial year ended on March 31,

de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar

2019.

afgesloten op 31 maart 2019.
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For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

Tenth agenda item: Change of permanent representative of

Tiende agendapunt: Wijziging van vaste vertegenwoordiger

the statutory auditor.

van de commissaris.

Resolution proposal: the ordinary general meeting confirms

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering

to have taken note that the statutory auditor of the company,

bevestigt kennis te hebben genomen dat de commissaris van

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, for the exercise of its duties

de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, voor de

as the company’s statutory auditor, with effect as of April 1,

uitoefening van zijn mandaat als commissaris van de

2019, is represented by Mr Kurt Dehoorne in his capacity of

vennootschap, met ingang van 1 april 2019, wordt

permanent representative, having his office at 9051 Sint-

vertegenwoordigd door dhr. Kurt Dehoorne als vaste

Denijs-Westrem, Raymonde de Larochelaan 19A (Belgium),

vertegenwoordiger, kantoor houdende te 9051 Sint-Denijs-

for the remaining term of the appointment of Deloitte

Westrem, Raymonde de Larochelaan 19A, voor de resterende

Bedrijfsrevisoren CVBA as statutory auditor.

termijn van de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren
CVBA als commissaris.

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

Eleventh agenda item: Approval of the long-term incentive

Elfde agendapunt: Goedkeuring van het lange termijn

plan in the form of a Share Option Plan applicable as from

incentive plan in de vorm van een Aandelenoptieplan van

accounting

the

toepassing vanaf boekjaar 2019/2020, zoals omschreven in

remuneration report regarding the financial year ended on

het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op

March 31, 2019.

31 maart 2019.

Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves,

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering

upon proposal by the board of directors and following

besluit, op voorstel van de raad van bestuur en na

recommendation by the nomination and remuneration

aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, om

committee, to approve the long-term incentive plan in the

het lange termijn incentive plan in de vorm van een

form of a Share Option Plan applicable as from accounting

Aandelenoptieplan,

year 2019/2020, as described in the remuneration report

2019/2020, zoals omschreven in het remuneratieverslag over

regarding the financial year ended on March 31, 2019, which

het boekjaar afgesloten op 31 maart 2019, dat het mogelijk

enables the granting of a certain amount of share options to

maakt een bepaald aantal aandelenopties toe te kennen aan

members of the Leadership Team and certain employees of

leden van het Leadership Team en bepaalde personeelsleden

the company. The ordinary general meeting also resolves to

van de vennootschap, goed te keuren. De gewone algemene

approve and ratify, in so far as necessary and applicable in

vergadering besluit eveneens om, voor zover als nodig en van

accordance with article 556 of the Belgian Companies’ Code,

toepassing overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van

article 9.8 (‘Gebeurtenis’) and any provisions of the Share

vennootschappen, bepaling 9.8 (Gebeurtenis) en alle andere

Option Plan, that (automatically or not) result in an

bepalingen van het Aandelenoptieplan, die (al dan niet

accelerated or immediate vesting or acquisition of awards

automatisch) leiden tot een versnelde of onmiddellijke

made under the long-term incentive plan in the event of a

mogelijkheid tot uitoefening of verwerving van toekenningen

public takeover bid or change of control over the company, or

gedaan onder het lange termijn incentive plan in geval van

that permit the board of directors (or a committee or certain

een openbaar overnamebod of controlewijziging over de

year

2019/2020,

as

described

in

van

toepassing

vanaf

boekjaar

7

members of the board of directors) to approve or allow such

vennootschap, of die de raad van bestuur (of een comité of

accelerated or immediate vesting or acquisition, and any

bepaalde leden van de raad van bestuur) toestaan om zulke

other feature included in the long-term incentive plan (if

versnelde of onmiddellijke mogelijkheid tot uitoefening of

applicable) that falls or may be deemed to fall within the

verwerving goed te keuren of toe te staan, of ieder ander

scope of article 556 of the Belgian Companies’ Code.

kenmerk opgenomen in dit lange termijn incentive plan
(indien van toepassing) dat valt of geacht kan worden te
vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het
Wetboek van vennootschappen, goed te keuren en te
bekrachtigen.

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

Twelfth agenda item: Approval, as set out in article 520ter,

Twaalfde agendapunt: Goedkeuring, zoals bedoeld in artikel

second section of the Belgian Companies’ Code, to waive for

520ter tweede lid van het Wetboek van vennootschappen,

the current financial year ending on March 31, 2020 the

om voor het huidige boekjaar eindigend op 31 maart 2020 af

requirement that at least one fourth of the variable

te zien van het vereiste dat ten minste een vierde van de

remuneration for an executive director must be based on

variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder

prior established and objectively measurable performance

gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief

criteria over a period of at least two years, and that at least

meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens

another fourth must be based on prior established and

twee jaar, en dat ten minste een ander vierde gebaseerd

objectively measurable performance criteria over a period of

moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare

at least three years.

prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.

Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves to

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering besluit

approve, as set out in article 520ter, second section of the

om goedkeuring te verlenen, zoals bedoeld in artikel 520ter

Belgian Companies’ Code, to waive for the current financial

tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, dat voor

year ending on March 31, 2020 the requirement that at least

het huidige boekjaar eindigend op 31 maart 2020 afgezien

one fourth of the variable remuneration for an executive

wordt van het vereiste dat ten minste een vierde van de

director must be based on prior established and objectively

variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder

measurable performance criteria over a period of at least two

gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief

years, and that at least another fourth must be based on prior

meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens

established and objectively measurable performance criteria

twee jaar, en dat ten minste een ander vierde gebaseerd

over a period of at least three years.

moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare
prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.

For

□

Voor

□

Against

□

Tegen

□

Abstention

□

Onthouding

□

Thirteenth agenda item: Approval of change of control

Dertiende agendapunt: Goedkeuring van bepalingen van

provisions according to article 556 of the Belgian Companies’

wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het

Code related to the Facilities Agreement, as most recently

Wetboek van vennootschappen in verband met de

amended on April 30, 2019.

Kredietovereenkomst, zoals meest recent gewijzigd op
30 april 2019.
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Resolution proposal: the ordinary general meeting resolves,

Voorstel tot besluit: de gewone algemene vergadering

in accordance with article 556 of the Belgian Companies’

besluit, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek

Code, to approve, in so far as necessary and applicable, (i)

van vennootschappen, tot goedkeuring van, voor zover nodig

clause 10.1 (Exit) of the Facilities Agreement originally dated

en van toepassing, (i) clausule 10.1 (Exit) van de Facilities

December 22, 2016, as from time to time amended and/or

Agreement oorspronkelijk van 22 december 2016, zoals van

restated and most recently amended and restated by virtue

tijd tot tijd gewijzigd en/of hernomen en meest recent

of a “First Amendment and Restatement Agreement” dated

gewijzigd en hernomen krachtens een “First Amendment and

April 30, 2019, entered into between, among others

Restatement Agreement” van 30 april 2019, gesloten tussen,

Greenyard and certain of her subsidiaries mentioned therein

onder

as original borrowers and/or original guarantors, BNP

dochterondernemingen die daarin worden genoemd als

Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV, ING Belgium SA/NV, ABN

original borrowers en/of original guarantors, BNP Paribas

AMRO Bank N.V. and Coöperatieve Rabobank U.A. as

Fortis SA/NV, KBC Bank NV, ING Belgium SA/NV, ABN AMRO

arrangers, the financial institutions which are mentioned

Bank N.V. en Coöperatieve Rabobank U.A. als arrangers, de

therein as original lenders and ING Bank N.V. as agent and

financiële instellingen die daarin worden genoemd als

security agent (the “Facilities Agreement”) and any other

original lenders en ING Bank N.V. als agent en security agent

provision of the Facilities Agreement relating to change of

(de “Kredietovereenkomst”) en iedere andere bepaling van de

control which is applicable to the company and (ii) any other

Kredietovereenkomst inzake controlewijziging die op de

provision of the Finance Documents (“Finance Documents” as

vennootschap van toepassing is en (ii) iedere andere bepaling

defined in the Facilities Agreement) whereto Greenyard is a

van de Financieringsdocumenten (“Finance Documents”,

party and which grants rights to third parties affecting the

zoals gedefinieerd in de Kredietovereenkomst) waarbij

assets of the company, or causes a debt or undertaking for

Greenyard een partij is en die aan derden rechten toekent die

the company, whenever the exercise of such rights is

een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap,

dependent on the launch of a public takeover bid on the

dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen

shares of the company, or a change of control of the

ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten

company.

afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar

andere

Greenyard

en

bepaalde

van

haar

overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van
een verandering van de controle die op haar wordt
uitgeoefend.
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 ordinary general meeting, as the case may be in

voorstellen tot besluit betreffende de agendapunten van

accordance with the above voting instructions.

de gewone algemene vergadering, in voorkomend geval

namens

ondergetekende

volmachtgever

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
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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

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
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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 ordinary general meeting and to lodge

overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van

resolution proposals with regard to items included or to be

vennootschappen één of meerdere te behandelen

included on the agenda.

onderwerpen op de agenda van de gewone 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

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

Governance,

Shareholders’

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

ordinary general meeting (i.e. no later than Thursday,

bekendmaking van de aangevulde agenda van de

September 5, 2019), this proxy shall remain valid for the

gewone algemene vergadering (d.i. uiterlijk op

items on the agenda for which it was given;

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

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
te vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is
om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen,
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items or whether he/she requires to abstain. In the light
of the foregoing, the proxy must, as the case may

be3:

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 ordinary general

voorstellen tot besluit die desgevallend op de

meeting;

agenda van de gewone algemene vergadering

□ vote on the new items and the relevant resolution

onderwerpen

en

de

bijhorende

worden opgenomen;

proposals that might be included on the agenda for

□ te stemmen over de nieuwe onderwerpen en

the ordinary general meeting as he/she sees fit,

de bijhorende voorstellen tot besluit die

taking account of the principal’s interests.

desgevallend op de agenda van de gewone
algemene vergadering worden 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

Indien de volmachtgever geen van deze vakjes

the principal has ticked both of them, the proxy must

heeft aangeduid of indien de volmachtgever ze

refrain from voting on the new items and the relevant

allebei heeft aangekruist, zal de volmachtdrager

resolution proposals that might be included on the

zich dienen te onthouden om te stemmen over de

agenda for the ordinary general meeting.

nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen
tot besluit die desgevallend op de agenda van de
gewone

algemene

vergadering

worden

opgenomen.
DATA PROTECTION

GEGEVENSBESCHERMING

The company is responsible for the processing of the

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking

personally identifiable information that it receives from

van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en

shareholders and proxyholders in the context of the general

volmachtdragers ontvangt in het kader van de

meeting in accordance with applicable data privacy laws. Such

vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving

information will be used for the purposes of analysing and

betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens

administering the attendance and voting process in

zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van

connection with the general meeting and will be transferred

de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot

to third parties assisting in the administration of the voting

de vergadering, en zullen worden overgedragen aan

process. Shareholders and proxyholders may request access

derden die assistentie verlenen bij het beheer van de

to and rectification of the information provided to the

stemprocedure. Aandeelhouders en volmachtdragers

company by contacting Ms Fran Ooms, Strijbroek 10, 2860

kunnen vragen om toegang tot en verbetering van de aan

Sint-Katelijne-Waver (fran.ooms@greenyard.group).

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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