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*schrappen wat niet past 

 

VANDEMOORTELE 

Naamloze Vennootschap 

Moutstraat 64 

9000 Gent (België) 

BTW BE 0429.977.343 

RPR Gent 

(de “Vennootschap”) 

 

 

Volmacht obligatiehouder, met het oog op deelname, met raadgevende stem, aan de 

Buitengewone Algemene Vergadering  van aandeelhouders van Vandemoortele NV op 

13 december 2016 om 9u 

 

 

Ter attentie van de heer Dirk Durez 

Secretary General 

Moutstraat 64 

B-9000 Gent 

fax: 0032.9.242.45.30 

e-mail: dirk.durez@vandemoortele.com 

Ondergetekende, 

Naam: 

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

Adres/Maatschappelijke zetel & KBO-nr.: 

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

Houder van* …………………(aantal)  

(1) 5,125% obligaties NV Vandemoortele (ISIN BE6245734015) met vervaldag 13 

december 2017, uitgegeven op 13 december 2012   

(2) (2) 3,060 % obligaties NV Vandemoortele (ISIN BE0002227933) met vervaldag 10 

juni 2022, uitgegeven op 10 juni 2015 

(3) (3) 3,50 % achtergestelde obligaties NV Vandemoortele (ISIN BE0002268374) met 

vervaldag 7 november 2023, uitgegeven op 7 november 2016 door de Vennootschap 

 

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan: 

……………………………………………………………………................., 

 

teneinde haar/hem te vertegenwoordigen, met raadgevende stem, op de buitengewone 

algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op 

13 december 2016 om 9u op de zetel van de Vennootschap met volgende agenda en 

voorstellen van besluiten: 

1. Wijziging van het doel van de Vennootschap -  kennisname van bijzondere verslagen  

Voorstel van besluit:  

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag 

opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 

van vennootschappen waarin de raad van bestuur een doelwijziging voorstelt en 

omstandig verantwoordt. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva 

gevoegd per 30 september 2016. De buitengewone algemene vergadering neemt 
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kennis van het bijzonder verslag van de commissaris over de staat van activa en 

passiva per 30 september 2016.  

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag 

opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek 

van vennootschappen waarin de raad van bestuur de afschaffing van de 

categorieën van aandelen voorstelt en omstandig verantwoordt.   

2. Goedkeuring van de doelwijziging 

Voorstel van besluit:  

De buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel van 

de vennootschap te wijzigen door toevoeging in artikel 3 van de statuten van 

volgende paragraaf :  

“ het centraal aan-en verkopen, voor zichzelf of als tussenpersoon in welke 

hoedanigheid ook, van alle goederen en diensten die verband houden op 

enigerlei wijze met hoger vermeld doel en meer in het bijzonder maar zonder 

beperking, het aan-en verkopen en/of tussenkomen in de aan-en verkoop van 

grondstoffen, bijproducten, ingrediënten en verpakkingen voor de productie van 

margarines, culinaire oliën en vetten, bakkerijproducten, diepvriesdeegwaren 

alsook van enige andere gebruiks-,verbruiks- en investeringsgoederen, met 

inbegrip van het onderhandelen, het beheren van aankoop-en verkoop posities 

en volume synergiën en de daarmee verbonden risico’s en het ontwikkelen en 

beheren van IT systemen om dergelijke aan-en verkoop van goederen en diensten 

te ondersteunen, en dit voor zichzelf, voor verbonden ondernemingen als voor 

derden. “   

 

3. Goedkeuring van de afschaffing van de categorieën van aandelen 

Voorstel van besluit:  

De buitengewone algemene vergadering beslist om de categorieën van aandelen 

van de vennootschap af te schaffen.  

 

4. Goedkeuring van de andere wijzigingen aan de statuten  

Voorstel van besluit:  

De buitengewone algemene vergadering beslist om een volledig nieuwe tekst van 

de statuten aan te nemen ten einde de statuten in overeenstemming te brengen 

met de hierboven genomen besluiten alsmede om de statuten te vereenvoudigen 

door weglating van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst van 27 

maart 2009 dewelke overeenkomst werd beëindigd.   

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :  zie de  nieuwe statuten als 

afzonderlijke bijlage    

 

5. Goedkeuring van bijzondere volmachten  

Voorstel van besluit: 
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De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan de raad van 

bestuur van de vennootschap voor de uitvoering van de beslissingen genomen 

over de onderwerpen die voorafgaan en geeft bijzondere volmachten aan 

ondergetekende notarissen om de nieuwe tekst van de statuten te coördineren en 

neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel, en te dien einde 

alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.   

 

 

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij de buitengewone algemene 

vergadering wensen bij te wonen met raadgevende stem, uiterlijk op maandag 5 december 

2016 op de zetel van de Vennootschap een attest neerleggen dat is opgesteld door de erkende 

rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, en waarin de niet beschikbaarheid van de 

obligaties tot op de datum van de  buitengewone algemene vergadering wordt vastgesteld.   

Alle mededelingen aan de Vennootschap in het kader van deze oproeping dienen te worden 

gericht aan de heer Dirk Durez, Secretary General, fax: 0032.9.242.45.30, e-mail: 

dirk.durez@vandemoortele.com.   

Alle vereiste documenten en overige informatie in het kader van deze buitengewone algemene 

vergadering worden ter beschikking gesteld op de zetel van de Vennootschap en op volgende 

website: www.vandemoortele.com onder de rubriek “Investors”.   

 

  

 

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten, indien zij op de gewone algemene 

vergadering wensen vertegenwoordigd te zijn met raadgevende stem, deze ondertekende 

volmacht uiterlijk op dinsdag 3 mei 2016 op de zetel van de Vennootschap neerleggen. 

Samen met deze volmacht dienen de houders van gedematerialiseerde obligaties een attest 

neer te leggen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de 

vereffeningsinstelling, en waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot op de datum van 

de gewone algemene vergadering wordt vastgesteld.   

________________________________ 

Naam: ………………………………… 

Datum: ……………………………….. 

 

http://www.vandemoortele.com/

