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heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal 
plaatsvinden op woensdag 28 juni 2017 om 10.30u in Hotel Crowne Plaza, gelegen te Gerard le 
Grellelaan 10, 2020 Antwerpen, met hiernavermelde agenda, alsmede op elke latere algemene 
vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering om welke reden ook niet geldig 
zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden 
has taken note of the annual general shareholders’ meeting of the Company to be held on Wednesday 28 

June 2017 at 10.30 am at Hotel Crowne Plaza, located at Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerp, Belgium, 

with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or 

would be postponed for whatever reason  

 
en verklaart

21
 

and declares
2
 

  

                                                           
1 enkel te vervolledigen door rechtspersonen  
  only to be completed by legal entities  
2 steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie 
   always check the box which corresponds with the chosen option 

 

Naam aandeelhouder 

Name shareholder  

 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door
1
: 

duly represented by
1
 

 

 

 

 

eigenaar van _______________________ aandelen Gimv 

owner of _______________________ Gimv shares 

 aandelen van Gimv NV  met zetel te  

 Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen  

shares of Gimv NV with registered office at Karel 

Oomsstraat 37, 2018 Antwerp (Belgium),  
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 A. te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven onder 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 9 en 10 
  to vote by letter as indicated under 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 9 and 10 

 

 B. als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze vergadering aan  
  te stellen

32
: 

        to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting
3
: 

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

 B.1. met als opdracht te stemmen naar eigen inzicht in het belang van ondergetekende 
with the instruction to vote at one’s own discretion and in the interest of the undersigned 

   
 B.2. met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven onder 4, 5, 6,  

             7, 8a, 8b, 8c, 9 en 10 
 with the obligation to vote as indicated below under 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 9 and 10 

  
 

 

De lasthebber kan, namens ondergetekende: 
The special attorney can, on behalf of the undersigned: 

 
1. de vergadering bijwonen en, zo nodig, 

deze uitstellen; 

1. attend the meeting and, if necessary, 

postpone it; 

2. deelnemen aan alle andere 
vergaderingen met dezelfde agenda, 
indien de eerste vergadering 
uitgesteld of niet regelmatig 
samengeroepen zou zijn; 

2. participate in all other shareholders’ 

meetings with the same agenda, if the 

aforementioned shareholders’ meeting 

should be postponed or not duly 

convened, or for any other reason 

adjourned; 

3. deelnemen aan alle beraadslagingen 
en stemmen; 

3. participate in all deliberations and vote; 

4. te dien einde, alle verklaringen doen, 
alle akten, notulen, registers, 
aanwezigheidslijsten en documenten 
ondertekenen, in de plaats stellen en 
in het algemeen, al het nodige en 
nuttige doen ter uitvoering van deze 
volmacht met belofte van 
bekrachtiging indien nodig. 

4. furthermore, in general, make all 

declarations and sign all deeds, minutes 

of the meeting, attendance lists and 

documents and in general do everything 

deemed useful and necessary in 

connection with this proxy promising 

ratification if necessary. 

 
 
 
 
 

                                                           
3 de Vennootschap dient uiterlijk op 22 juni 2017 de volmacht te ontvangen 
   the Company must receive the proxy form no later than 22 June 2017 
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GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

ANNUAL GENERAL MEETING 

 
 
 

 

1. Mededeling van het verslag van de 
raad van bestuur over het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2017 

 
2. Mededeling van het verslag van de 

commissaris over het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2017  

 
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 2017  

 

1. Presentation of the report of the board of 

directors on the financial year ending on 31 

March 2017 

 

2. Presentation of the auditor’s report on the 

financial year ending on 31 March 2017 

 

 

3. Presentation of the consolidated annual 

accounts and the consolidated reports of the 

board of directors and the auditor on the 

financial year ending on 31 March 2017 

 

  
4. Mededeling en goedkeuring van het 

remuneratieverslag 
        

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het 
remuneratieverslag zoals opgenomen in 
het jaarverslag van de raad van bestuur 
over het boekjaar afgesloten op 31 maart 
2017. 

 

4. Presentation and approval of the 

remuneration report 

 

Proposed resolution: approval of the 

remuneration report as included in the 

annual report of the board of directors on the 

financial year ending on 31 March 2017. 

 
 
 

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding 
4
 

For    Against   Abstained 
 
 
 

5. Goedkeuring van de jaarrekening met 
betrekking tot het boekjaar afgesloten 
op 31 maart 2017 en bestemming van 
het resultaat 

 
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de 
jaarrekening met betrekking tot het 
boekjaar afgesloten  

 
 
 

 

5. Approval of the annual accounts on the 

financial year ending on 31 March 2017 and 

adoption of the appropriation of profit 

 
 

Proposed resolution: approval of the annual     

accounts on the financial year ending on 31 

March 2017,  

 

 

 

                                                           
4  steminstructies enkel in te vullen indien voor optie A of B.2 is geopteerd 
 
4 
only fill in the voting instructions if you choose for option A or B.2 
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op 31 maart 2017, met inbegrip van de 
bestemming van het resultaat zoals 
voorgesteld door de raad van bestuur, 
en vaststelling van het bruto dividend op 
2,50 euro per aandeel. 
 

including the distribution of the results as 

proposed by the board of directors, and 

adoption of a gross dividend of EUR 2.50 

per share. 

 

 

  Goedgekeurd    Verworpen   Onthouding 
4
 

  For                Against              Abstained 
 
 
 

6.  Kwijting aan de bestuurders  
 

Voorstel tot besluit: kwijting aan elk van 
de bestuurders voor de uitoefening van 
hun mandaat tijdens het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2017. 

 

 

6. Discharge to the directors 

 

Proposed resolution: discharge to each of the 

directors for the performance of their 

mandate during the financial year ending on 

31 March 2017. 

 
 

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding 
4
 

For    Against   Abstained 
 
 
 

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 2017. 

 

7. Discharge to the auditor 

 

Proposed resolution: discharge to the auditor 

for the performance of his mandate during 

the financial year ending on 31 March 2017. 

 
 
 

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding 
4
 

For    Against   Abstained 
 
 

 
8.   Ontslag en benoeming van 

bestuurders  
 
8 a.   Voorstel tot besluit: herbenoeming van 

de heer Koen Dejonckheere als 
bestuurder op voordracht van de raad 
van bestuur. Dit mandaat loopt voor 
een periode van vier jaar tot de sluiting 

 

8.      Resignation and appointment of directors 

 

 

8.a. Proposed resolution: reappointment of Mr. 

Koen Dejonckheere as director, nominated 

by the board of directors.  His mandate will 

run for a period of four years until the end 

of the annual general meeting in 2021. 

                                                           
4  steminstructies enkel in te vullen indien voor optie A of B.2 is geopteerd 
 
4
 only fill in the voting instructions if you choose for option A or B.2 
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van de gewone algemene vergadering 
in 2021.  

 

 

 

 

  Goedgekeurd    Verworpen  Onthouding 
4
 

  For     Against  Abstained 
 
 

 
8.b. Voorstel tot besluit: bevestiging van de 

coöptatie met ingang van 1 januari 
2017 van mevrouw Manon Janssen als 
onafhankelijk bestuurder van de 
Vennootschap in vervanging van de 
heer Marc Van Gelder en benoeming 
van mevrouw Manon Janssen als 
onafhankelijk bestuurder voor een 
periode van drie jaar tot de sluiting van 
de gewone algemene vergadering in 
2020. Manon Janssen beantwoordt 
aan de functionele, familiale en 
financiële criteria van 
onafhankelijkheid die worden opgelegd 
door artikel 526ter van het Wetboek 
van vennootschappen (W.Venn.). 
Manon Janssen heeft bovendien 
uitdrukkelijk verklaard dat zij geen 
relatie onderhoudt of onderhouden 
heeft met de Vennootschap die haar 
onafhankelijkheid in het gedrang zou 
kunnen brengen, welke stelling door 
de raad van bestuur wordt 
onderschreven. 

 
 

 

8.b. Proposed resolution: confirmation of the co-

optation as from 1 January 2017 of Ms. 

Manon Janssen as independent director of 

the Company in replacement of Mr. Marc 

Van Gelder and appointment of Manon 

Janssen as independent director for a period 

of three years until the end of the annual 

general meeting in 2020. Manon Janssen 

meets the functional, family and financial 

criteria of independence as set out by article 

526ter of the Belgian Company Code 

(BCC). Furthermore, Manon Janssen has 

explicitly stated that she has nor had any 

significant business connections with the 

Company which could harm her 

independence, a statement which is 

endorsed by the board of directors.  

 

 

 

 

 

    Goedgekeurd         Verworpen    Onthouding 
4
 

     For                 Against  Abstained 
 
 

 
8.c.  Voorstel tot besluit: kennisname van 

het ontslag van mevrouw Christ’l Joris 
als onafhankelijk bestuurder van de 
Vennootschap en benoeming van 
mevrouw An Vermeersch als 

 

8.c. Proposed resolution: acknowledgement of 

the resignation of Ms. Christ’l Joris as 

independent director of the Company and 

appointment of Ms. An Vermeersch as 

independent director of the Company. An 

                                                           
4  steminstructies enkel in te vullen indien voor optie A of B.2 is geopteerd 
 
4 
only fill in the voting instructions if you choose for option A or B.2 

4  steminstructies enkel in te vullen indien voor optie A of B.2 is geopteerd 
 
4 
only fill in the voting instructions if you choose for option A or B.2 
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onafhankelijk bestuurder van de 
Vennootschap. An Vermeersch 
beantwoordt aan de functionele, 
familiale en financiële criteria van 
onafhankelijkheid die worden opgelegd 
door artikel 526ter W.Venn. An 
Vermeersch heeft bovendien 
uitdrukkelijk verklaard dat zij geen 
relatie onderhoudt of onderhouden 
heeft met de Vennootschap die haar 
onafhankelijkheid in het gedrang zou 
kunnen brengen, welke stelling door 
de raad van bestuur wordt 
onderschreven. Dit mandaat loopt voor 
een periode van vier jaar tot de sluiting 
van de gewone algemene vergadering 
in 2021. 

  

Vermeersch meets the functional, family and 

financial criteria of independence as set out 

by article 526ter BCC. Furthermore, An 

Vermeersch has explicitly stated that she 

has nor had any significant business 

connections with the Company which could 

harm her independence, a statement which 

is endorsed by the board of directors. Her 

mandate will run for a period of four years 

until the end of the annual general meeting 

in 2021. 

 

 

    Goedgekeurd      Verworpen  Onthouding 
4
 

    For     Against  Abstained 
 

   
 
9. Vaststelling bezoldiging bestuurders 
 
 
Voorstel tot besluit: vaststelling van het 
geheel van de vaste bestuursvergoedingen 
van alle 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. 

 

 

9.  Adoption of the remuneration of the 

       directors  

 

Proposed resolution: determination of the 

total amount of the fixed remuneration of all 

members of the board of directors, including 

the remuneration of the chairman and the 

managing director, at 1 450 000 EUR per 

year and authorisation granted to the board 

of directors to decide on the allocation hereof 

amongst the directors. 

 
 

    Goedgekeurd          Verworpen          Onthouding     
4
 

    For      Against     Abstained 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
4  steminstructies enkel in te vullen indien voor optie A of B.2 is geopteerd 
 
4 
only fill in the voting instructions if you choose for option A or B.2 
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10.     Invoering van een register van 

aandelen in elektronische vorm 
 
Voorstel tot besluit: de vergadering beslist 
dat het aandelenregister van de 
Vennootschap in elektronische vorm zal 
worden gehouden, in toepassing van artikel 
463, 2

de
 lid W.Venn. 

 

10.  Establishment of a register of shares in 

electronic form 

 

Proposed resolution: the meeting decides to hold 

the register of shares of the Company in 

electronic form, as set out by article 463, 2° 

BCC. 

 

 

 

 
Goedgekeurd          Verworpen          Onthouding     

4
 

    For      Against     Abstained 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................... 
 
(plaats + datum) 
(place + date) 

 
 
 
 
 
 
......................................... 
 
(handtekening) 
(signature) 

                                                           
4  steminstructies enkel in te vullen indien voor optie A of B.2 is geopteerd 
 
4 
only fill in the voting instructions if you choose for option A or B.2 


