Agenda van de gewone
algemene vergadering
De raad van bestuur van Gimv NV (de “Vennootschap”) nodigt
de houders van effecten uit om deel te nemen aan de gewone
algemene vergadering die zal plaatshebben op woensdag 24
juni 2015 om 10u30 in De Singel (Muziekstudio), Desguinlei 25,
2018 Antwerpen.
Deze gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen
om te beraadslagen en te besluiten over de volgende
agenda:
AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
1. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur over
het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015
2. Mededeling van het verslag van de commissaris over het
boekjaar afgesloten op 31 maart 2015
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van
de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar
afgesloten op 31 maart 2015
4. Mededeling en goedkeuring van het
remuneratieverslag
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag
zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur
over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.
5. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het
boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 en bestemming van
het resultaat
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015,
met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals
voorgesteld door de raad van bestuur, en vaststelling van het
brutodividend op 2,45 euro per aandeel.
6. Kwijting aan de bestuurders
Voorstel tot besluit: kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten
op 31 maart 2015.
7. Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de
uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten
op 31 maart 2015.
8. Ontslag en benoeming van bestuurders
8.a. Voorstel tot besluit: benoeming van Brigitte Boone als
bestuurder van de Vennootschap op voordracht van
de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het
Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit
mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de
sluiting van de gewone algemene vergadering in 2019.
8.b. Voorstel tot besluit: benoeming van Hilde Laga als
bestuurder van de Vennootschap op voordracht van
de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het
Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit
mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de
sluiting van de gewone algemene vergadering in 2019.
8.c. Voorstel tot besluit: herbenoeming van Urbain
Vandeurzen als bestuurder van de Vennootschap op
voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij
NV, een door het Vlaamse Gewest gecontroleerde
vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode
van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene
vergadering in 2019.

8.d. Voorstel tot besluit: bekrachtiging van de coöptatie d.d. 21
oktober 2014 van Marc Descheemaecker als bestuurder
van de Vennootschap in vervanging van Johan Van
den Driessche en zijn herbenoeming op voordracht
van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door
het Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap.
Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de
sluiting van de gewone algemene vergadering in 2019.
8.e. Voorstel tot besluit: benoeming van Karel Plasman als
bestuurder van de Vennootschap op voordracht van
de Vlaamse Participatiemaatschappij NV, een door het
Vlaamse Gewest gecontroleerde vennootschap. Dit
mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de
sluiting van de gewone algemene vergadering in 2019.
Een kort CV van de voorgestelde bestuurders is terug
te vinden op de website (www.gimv.com / investeerders /
aandeel / algemene vergadering).
9. Vaststelling bezoldiging bestuurders
Voorstel tot besluit: vaststelling van het geheel van de
bestuursvergoedingen van al de leden van de raad van
bestuur, met inbegrip van de vergoeding van de voorzitter
en de gedelegeerd bestuurder, op 1.450.000 euro per jaar en
machtiging aan de raad van bestuur om de vergoedingen te
verdelen onder de bestuurders.

gimv.com. Een model van volmacht wordt ter beschikking
gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap
en op de website (www.gimv.com). Dit model wordt tevens
toegestuurd samen met de oproepingsbrief aan de houders
van aandelen op naam en de overige aandeelhouders die
de voormelde formaliteiten (supra a) hebben vervuld.
c) stemmen per brief
Tot slot kan elke aandeelhouder die dat wenst, zijn stem
per brief uitbrengen over de geagendeerde onderwerpen.
Bovenop de vervulling van de voormelde formaliteiten
(supra a) dient het stemformulier de volledige identiteit
van de aandeelhouder te vermelden, het aantal aandelen
waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen
en de stemwijze van de aandeelhouder over elk van
de geagendeerde onderwerpen. Hij mag zijn stemwijze
verduidelijken en motiveren. Om op deze wijze geldig deel te
nemen aan de stemming, dient het stemformulier uiterlijk op
donderdag 18 juni 2015 aangetekend met ontvangstbewijs
te worden opgestuurd aan de Vennootschap. Een model
van stemformulier wordt ter beschikking gesteld op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de
website (www.gimv.com). Dit model wordt tevens toegestuurd
samen met de oproepingsbrief aan de houders van
aandelen op naam en de overige aandeelhouders die de
voormelde formaliteiten (supra a) hebben vervuld.

TE VERVULLEN FORMALITEITEN OM TOEGELATEN TE
WORDEN TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE

Aandeelhouders van de Vennootschap die aan deze
gewone algemene vergadering wensen deel te nemen,
kunnen dit alleen doen met de effecten waarvan zij op de
registratiedatum eigenaar zijn en dit ongeacht het aantal
effecten waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene
vergadering. Overeenkomstig artikel 29 van de statuten is deze
registratiedatum woensdag 10 juni 2015 (dit is de veertiende
dag voor de algemene vergadering) om 24 uur (Belgische
tijd). Er zijn drie manieren waarop de aandeelhouders aan de
vergadering kunnen deelnemen:

De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 (agendapunten 1
en 2), de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015 (agendapunten 3 en
5) zijn ter beschikking op de website (www.gimv.com) en op de
maatschappelijke zetel. Deze stukken zullen tevens per post
worden opgestuurd aan de aandeelhouders op naam en aan
de overige aandeelhouders die aan de voorwaarden voldoen
om tot de algemene vergadering te worden toegelaten (supra).

a) persoonlijk deelnemen aan de vergadering

AANVULLING VAN DE AGENDA EN VOORSTELLEN
TOT BESLUIT

Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk
deel te nemen aan de gewone algemene vergadering,
op voorwaarde dat hij, naargelang het geval, volgende
formaliteiten vervult:
-		 De houders van aandelen op naam moeten de
Vennootschap ten laatste op donderdag 18 juni
2015 schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen
om de vergadering bij te wonen. Deze mededeling
kan per gewone brief, fax of e-mail. Een model van
bevestigingsbrief wordt ter beschikking gesteld op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de
website (www.gimv.com).
-		 De houders van gedematerialiseerde aandelen
moeten ten laatste op donderdag 18 juni 2015 in
een kantoor van KBC of op de maatschappelijke zetel
van de Vennootschap een attest voorleggen van hun
financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder.
Uit dit attest moet blijken hoeveel gedematerialiseerde
aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen
zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en
waarvoor deze aandeelhouder heeft aangegeven te
willen deelnemen aan de algemene vergadering.
b) stemmen per volmacht
Elke aandeelhouder beschikt tevens over de mogelijkheid
om zich te laten vertegenwoordigen door een vrij te
kiezen volmachthouder, al dan niet aandeelhouder van de
Vennootschap. Bovenop de vervulling van de voormelde
formaliteiten (supra a) dient hij ervoor te zorgen dat de
Vennootschap de volmacht uiterlijk op
donderdag 18 juni 2015 ontvangt. Deze kennisgeving
kan ook langs elektronische weg gebeuren via infogav@

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Frank De Leenheer
Investor Relations & Corporate Communications Manager
T +32 3 290 22 18 | F +32 3 290 21 05 | frank.deleenheer@gimv.com

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten,
hebben het recht om punten op de agenda van de algemene
vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen
tot uiterlijk dinsdag 2 juni 2015 (artikel 533ter W.Venn.). Deze
verzoeken kunnen ook langs elektronische weg aan de
Vennootschap worden gezonden via infogav@gimv.com. Indien
de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of
voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig
mogelijk publiceren op haar website, ten laatste op dinsdag 9
juni 2015.
Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van
artikel 533ter W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking
gesteld op de website van de Vennootschap.
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering, kunnen
tijdens die vergadering vragen stellen aan de bestuurders
van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en
de agendapunten en aan de commissaris met betrekking
tot zijn verslag. Deze vragen kunnen ook schriftelijk of langs
elektronische weg aan de Vennootschap worden gericht via
infogav@gimv.com uiterlijk op donderdag 18 juni 2015. Meer
gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel
540 W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld
op de website van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur

Gimv NV
Karel Oomsstraat 37, B-2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0220 324 117 | BTW-nummer: BE 220.324.117
www.gimv.com

