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Meest recente update: 10 april 2020 
 
De buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid niet 
het vereiste aanwezigheidsquorum, met name 50% van het kapitaal, bereiken en bijgevolg 
niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda. 
 
Gelet op de huidige omstandigheden in verband met de COVID-19 pandemie, is deelname 
enkel mogelijk door (i) schriftelijk te stemmen of (ii) volmacht te geven aan de heer Edmond 
Bastijns, de secretaris-generaal van Gimv, in toepassing van artikel 6, §2 van het Koninklijk 
Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het 
vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie en in 
afwijking van de gepubliceerde oproeping.  
 
In het geval u ervoor kiest om volmacht te geven, dienen uitdrukkelijke steminstructies te 
worden opgenomen. Bijgevolg dienen vakjes B. en B.2. van de volmacht alsook per 
agendapunt de stemvoorkeur (goedgekeurd, verworpen of onthouding) te worden aangeduid 
(zie voorbeeld hieronder). Volmachten zonder uitdrukkelijke steminstructies zullen niet 
worden aanvaard.  
 

* * * 
Most recent update: 10 April 2020 
 
The extraordinary general meeting of May 12th, 2020 will most probably not meet its required 
quorum of at least 50% of the capital and consequently will not be able to validly deliberate 
and resolve on the proposed agenda. 
 
Given the current circumstances with respect to the COVID-19 pandemic, it is only possible 
to participate (i) by voting in writing or (ii) by giving proxy to Mr. Edmond Bastijns, the 
secretary-general of Gimv, in application of article 6, §2 of the Royal Decree of April 9th, 2020 
containing various provisions on co-ownership and company and association law in the context of 
the fight against the COVID-19 pandemic and notwithstanding the published convocation. 
 
Should you opt to give a proxy, explicit voting instructions must be included. As such, boxes 
B. and B.2 of the proxy form as well as an explicit voting instruction per agenda item (for, 
against or abstained) must be ticked (see example below). Proxy forms without explicit voting 
instructions will not be accepted.  

 

 


