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Naam aandeelhouder 
Name shareholder 

 

   
rechtsgeldig vertegenwoordigd door1 : 
duly represented by1: 

 

   
e-mailadres * 
mail address * 

 

   
Eigenaar van 
Owner of 

 aandelen Gimv 
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), 
 

  
* Met oog op de mogelijkheid om de algemene vergadering te volgen via een live webcast, 
vragen we u om ons uw e-mailadres te bezorgen. Na registratie van uw deelname door Gimv, 
zult u vervolgens de nodige gegevens ontvangen om aan te melden op het platform waarlangs 
de webcast zal worden uitgezonden. 
* In view of the possibility to follow the general meeting via a live webcast, we ask you to include your 
mail address. After registration by Gimv of your participation, you will subsequently receive the 
necessary information to log on to the platform through which the webcast will be broadcasted.  

 
heeft kennis genomen van de gewone en bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap 
(samen hierna de ‘algemene vergadering’) die zal plaatsvinden op woensdag 30 juni 2021 om 
10.30u, met hierna vermelde agenda, indien de algemene vergadering om welke reden ook niet 
geldig zou gehouden kunnen worden of verdaagd zou worden. 
has taken note of the annual and special general meeting of shareholders of the Company (hereon 
further the “general meeting”) to be held on Wednesday June 30th, 2021 at 10.30 am CET, 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. 
 

  

 

1 enkel te vervolledigen door rechtspersonen  

  only to be completed by legal entities 
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De aandeelhouder verklaart2  
The shareholder declares2 

 

    
 A.  te stemmen bij brief zoals hieronder aangegeven 

to vote by letter as indicated below 
    
OF/OR   
    

 B.  als lasthebber(s), belast met zijn/haar vertegenwoordiging op deze 
vergadering aan te stellen3, met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder 

aangegeven: 
to appoint as special attorney(s), to represent him/her at this meeting3, with the 

obligation to vote as indicated below,  
    
    

    
   Edmond Bastijns, Secretaris-Generaal / Secretary General* 

    
* Indien de fysieke deelname niet of beperkt mogelijk is, zal de secretaris van de vergadering 

fungeren als volmachtdrager. / If physical participation is not possible or limited, the secretary of 
the meeting will act as proxyholder. 

    
 

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 general 
meetings with the same agenda, if 
the aforementioned general 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 with the power of ratification if 
necessary. 

 

 

2 steeds het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie 
   always check the box which corresponds with the chosen option 

3 de Vennootschap dient uiterlijk op 24 juni 2021 het stemformulier/de volmacht te ontvangen 
   the Company must receive the voting/proxy form no later than June 24th, 2021 
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GEWONE EN SPECIALE ALGEMENE VERGADERING 

ANNUAL AND SPECIAL GENERAL MEETING 

 

1.  Mededeling van het verslag van de 
raad van bestuur over het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2021 

1. Presentation of the report of the board of 
directors on the financial year ending on 
March 31st, 2021 

 

2.  Mededeling van het verslag van de 
commissaris over het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2021 

2. Presentation of the auditor’s report on the 
financial year ending on March 31st, 2021 

 

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 2021 

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 March 31st, 2021 

 

4.  Mededeling en goedkeuring van het 
remuneratiebeleid 

     Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het 
remuneratiebeleid dat van toepassing is 
vanaf het boekjaar 2021-22. 

4. Presentation and approval of the 
remuneration policy 

Proposed resolution: Approval of the   
remuneration policy which is applicable as of 
the financial year 2021-22. 

 

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

 
 

5.  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 
2021. 

5.  Presentation and approval of the 
remuneration report 

Proposed resolution: Approval of the 
remuneration report as incorporated in the 
annual report of the board of directors on the 
financial year ending on March 31st, 2021. 

 

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

 

6.  Goedkeuring van de jaarrekening met 
betrekking tot het boekjaar afgesloten 
op 31 maart 2021 en bestemming van 
het resultaat 
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de 
jaarrekening met betrekking tot het 
boekjaar afgesloten op 31 maart 2021, 
met inbegrip van de bestemming van het 
resultaat zoals voorgesteld door de raad 
van bestuur, met name:  

6. Approval of the annual accounts of the 
financial year ending on March 31st, 2021 and 
appropriation of profit 

Proposed resolution: Approval of the annual 
accounts of the financial year ending on March 
31st, 2021, including the distribution of the 
results as proposed by the board of directors, in 
particular: 
(i) adoption of a gross dividend of EUR 2.50 per 
share; and 
(ii) acknowledgment of the shareholders’    
option to have this dividend paid out in shares 
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 (i) de vaststelling van het bruto dividend 
op 2,50 euro per aandeel; en 
(ii) kennisname van de keuzemogelijkheid 
voor de aandeelhouders om dit dividend 
te laten uitkeren in aandelen van de 

Vennootschap onder de voorwaarden en 
modaliteiten zoals toegelicht op de algemene 
vergadering.  

of the Company under the conditions and 
modalities as presented at the general meeting. 

 

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

  
7. 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 2021. 

 
7. Discharge to the directors 

Proposed resolution: Discharge to each of the 
directors for the performance of their mandate 
during the financial year ending on March 31st, 
2021. 

 

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

  
8. Kwijting aan de commissaris 

Voorstel tot besluit: Kwijting aan de 
commissaris voor de uitoefening van zijn 
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten 
op 31 maart 2021. 

 
8. Discharge to the auditor 

Proposed resolution: Discharge to the auditor 
for the performance of his mandate during the 
financial year ending on March 31st, 2021. 

 

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

 
9. Ontslag en benoeming van 
bestuurders  
 

9.a Voorstel tot besluit: Op aanbeveling 
van het benoemingscomité, voorstel 
van de raad van bestuur tot 
herbenoeming van de heer Koen 
Dejonckheere als bestuurder. Dit 
mandaat loopt voor een periode van 
vier jaar tot de sluiting van de 
gewone algemene vergadering in 
2025. 

9. Resignation and appointment of directors 
 
 

9.a Proposed resolution: on recommendation 
of the nomination committee, proposal of the 
board of directors to reappoint Mr. Koen 
Dejonckheere as director. His mandate will 
run for a period of four years until the end of 
the annual general meeting in 2025. 

 
 

 

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

 
 

9.b. Voorstel tot besluit: op aanbeveling 
van het benoemingscomité voorstel 
van de raad van bestuur tot 

9.b. Proposed resolution: on recommendation 
of the nomination committee, proposal of the 
board of directors to reappoint Mrs. An 
Vermeersch as independent director. Her 
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herbenoeming van mevrouw An 
Vermeersch als onafhankelijk 
bestuurder. Dit mandaat loopt voor 
een periode van vier jaar tot de 
sluiting van de gewone algemene 
vergadering in 2025. 

mandate will run for a period of four years 
until the end of the annual general meeting in 
2025. 

 

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

 
9.c. Voorstel tot besluit: op aanbeveling 

van het benoemingscomité voorstel 
van de raad van bestuur tot 
herbenoeming van de heer Frank 
Verhaegen als onafhankelijk 
bestuurder. Dit mandaat loopt voor 
een periode van vier jaar tot de 
sluiting van de gewone algemene 
vergadering in 2025. 

9.c. Proposed resolution: on recommendation 
of the nomination committee, proposal of the 
board of directors to reappoint Mr. Frank 
Verhaegen as independent director. His 
mandate will run for a period of four years 
until the end of the annual general meeting in 
2025. 

 

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

 
10. Goedkeuring globale budget 
remuneratie niet-uitvoerende bestuurders 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het 
globale budget van de remuneratie van 
de niet-uitvoerende leden van de raad 
van bestuur op 900.000 euro voor het 
boekjaar 2021-22 en machtiging aan de 
raad van bestuur om binnen dit budget en 
volgens de principes vastgesteld in het 
remuneratiebeleid de niet-uitvoerende 
bestuurders te vergoeden voor hun 
uitgeoefende mandaat. 

10. Approval of the global budget for the 
remuneration of the non-executive directors 
Proposed resolution: approval of the global 
budget of the remuneration for the non-executive 
members of the board of directors of 900,000 
euro for the financial year 2021-22 and 
authorisation to the board of directors, within this 
budget and in accordance with the principles set 
out in the remuneration policy, to remunerate the 
non-executive directors for the performance of 
their duties. 

  

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

 
11. Goedkeuring van de clausule inzake 

verandering van controle (change of 
control) opgenomen in voorwaarde 
5(b) van de voorwaarden (terms and 
conditions) van het informatie 
memorandum gedateerd op 9 maart 
2021 met betrekking tot de uitgifte van 
een duurzame obligatie door Gimv NV 
op 15 maart 2021 voor een bedrag van 
100 miljoen euro. 

11. Approval of the change of control clause 
contained in condition 5(b) of the terms and 
conditions of the information memorandum 
dated March 9th, 2021 with respect to the 
sustainable bond issued by Gimv NV on March 
15th, 2021 for an amount of 100 million euros. 
Proposed resolution: Approval and, to the extent 
necessary, ratification, in accordance with article 
7:151 of the Belgian Companies and Associations 
Code (previously article 556 of the Belgian 
Companies Code), of the change of control clause 
included in condition 5(b) of the terms and 
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Voorstel tot besluit: Goedkeuring en, voor 
zover als nodig, bekrachtiging, in 
toepassing van artikel 7:151 van het 
Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen, van de clausule inzake 
verandering van controle (change of 
control) opgenomen in voorwaarde 5(b) 
van de voorwaarden (terms and 
conditions) van het informatie 
memorandum gedateerd op 9 maart 2021 
met betrekking tot de uitgifte van een 
duurzame obligatie door Gimv NV op 15 
maart 2021 voor een bedrag van 100 
miljoen euro. 

conditions of the information memorandum dated 
March 9th, 2021 with respect to the sustainable 
bond issued by Gimv NV on March 15th, 2021 for 
an amount of 100 million euros. 

  

 
Goedgekeurd 
For 

 
Verworpen 
Against 

 
Onthouding 
Abstain 

 
 

* * * 

 
 
Plaats/Place:  ______________________________________ 
 
Datum/Date:  ______________________________________ 
 
Handtekening/Signature: 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 
 


