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Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2OL7

ONTEX GROUP
Naamloze VennootschaP

Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België

BTW BE 0550 880 915 RPR Gent (afdeling Dendermonde)

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering
gehouden op de maatschappeliike zetel op 24 me¡ 2017

De Gewone Algemene Vergadering (de "yþlge-d9dlg") van Ontex Group NV (de "Vennootscha0") wordt gehouden op 24

mei 2017 op de maatschappelijke zetelvan de Vennootschap te Korte Keppestraat 2L,9320 Erembodegem (Aalst).

A. SAMENSTETTING VAN HET BUREAU

De Vergadering wordt geopend om 14.07 uur onder het voorzitterschap van de heer Luc Missorten (vaste

vertegenwoordiger van Revalue BVBA), voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (de "Voorzitter").

De Voorzitter duidt de heer Jonas Deroo aan als secretaris van de Vergadering (de "Secretaris").

De Voorzitter stelt voor om mevrouw Annick De Poorter en de heer Johan Adriaenssens aan te stellen als stemopnemers

(elke een "stemopnemer" en, samen de "stemopnemers"). De Vergadering stemt unaniem in met deze aanstellingen.

De Voorz¡tter, de Secretaris en de Stemopnemers vormen samen het bureau van de Vergadering (het "Bureau").

B. VERIFICATIES DOOR HET BUREAU

De Voorzitter brengt verslag uit aan de Vergadering over de vaststellingen en verificaties die het Bureau heeft verricht

inzake de registratie van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de Vergadering.

(i) Bijeenroeping van de Vergadering

De Voorzitter zet uiteen dat de oproeping tot de Vergadering met inbegrip van de agenda en de voorstellen tot besluit

werd meegedeeld als volgt:

1' door middel van een posting op de website van de Vennootschap (www.ontexslobal.com) op 2L april 2Ot7;

2' door publicatie in de krant De Tijd op 22 april2OtT;
3' door publicatie in het Belgisch Staatsblad;

4' bij mededeling aan de nominatieve aandeelhouders;

5" bij mededeling aan de bestuurders en aan de Commissaris; en

6" door middel van een persbericht;

op 24 april 20L7.

Bij de oproeping werd de uitnodiging van de aandeelhouders en de obligatiehouders toegevoegd.

Daarnaast werd de oproeping met de agenda van de Vergadering en de voorstellen tot besluit ook per e-mail meegedeeld,

ter informatie, aan de FSMA en aan Euronext Brussels op 24 april 2OI7 '

Alle documenten in verband met de uitnodiging van de aandeelhouders en obligatiehouders zijn ter beschikking gesteld

op de website van de Vennootschap vanaf 2! april 2017, en een verwijzing naar deze documenten en het adres van de

website werd opgenomen in al de bovengenoemde publicaties en mededelingen. Deze documenten bevatten de
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volmachtformulieren, deelnemingsformulieren, het jaarversla g 20L6, de geconsolideerde en niet-geconsolideerde

jaarrekening en de verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris over zowel de geconsolideerde als niet-

geconsolideerde jaarrekening en een document met vermelding van het totale aantal aandelen en stemrechten van Ontex

Group NV op 2I april 2OL7.

Kopieän van de oproeping, het jaarversla g2Qt6, de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekening en de

slidevoorstelling werden ter beschikking gesteld bij het binnenkomen van deze Vergadering '

De bewijsstukken ter staving van de bovengenoemde publicaties en brieven zijn beschikbaar bij de Secretaris voor

beoordeling.

De Vergadering stemt er unaniem mee in dat de Vergadering geldig is opgeroepen'

(ii) Toelatingsformaliteiten tot de Vergadering

De Voorzitter zet uiteen dat verscheidene documenten aan de Vennootschap zijn voorgelegd ter rechtvaardiging van de

aanwezigheid van de aandeelhouders of hun afgevaardigden bij deze Vergadering, meer bepaald (i) schriftelijke

kennisgevingen aan de Vennootschap van het voornemen van de aandeelhouders om aan de Vergadering deel te nemen

en van het aantal aandelen waarmee zij aan de Vergadering wensen deel te nemen, (ii) volmachten, (iii) het

aandeelhoudersregister en (iv) voor de houders van gedematerialiseerde aandelen, een attest uitgegeven door de

erkende rekeninghouder of de vereffenningsinstelling waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen ingeschreven

staan op de rekening van de aandeelhouder op de registratiedatum, zijnde 10 mei 2OL7 en waarvoor die aandeelhouder

heeft aangegeven het voornemen te hebben om deel te nemen aan de Vergadering. Deze documenten werden

voorgelegd aan het Bureau met het oog op de verificatie van het respecteren van de toelatingsformaliteiten tot de

Vergadering. De Voorzitter deelt mee dat er geen obligatiehouders de Vergadering bijwonen.

Er is een aanwezigheidslijst opgesteld die de naam en het adres vermeldt van alle aandeelhouders die aanwezig of

vertegenwoordigd zijn op de Vergadering, en die door of namens elk van hen is ondertekend. De aanwezigheidslijst wordt

getekend doorde ledenvan het Bureau en zal aan de notulenvan dezeVergaderinggehechtworden en blijven.

(iii) Geldige samenstelling van de Vergadering

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 63.440.560 aandelen van de op

een totaal van82.347.218 uitgegeven en uitstaande aandelen vertegenwoordigden, hetgeen 77 %van alle aandelen met

stemrecht van de Vennootschap uitmaakt.

Er zijn geen obligatiehouders aanwezig of vertegenwoordigd.

Noch de wet noch de statuten van de Vennootschap vereisen een aanwezigheidsquorum om te beraadslagen en te

besluiten over de punten op de agenda.

De besluiten zullen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op

één stem.

(iv) Andere personen aanwezig op de Vergadering

De volgende personen wonen eveneens de Vergadering bij:

- de heer Charles Bouaziz, CEO en uitvoerend lid van de Raad van Bestuurvan de Vennootschap;

- twee andere uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap: de heren Jacques Purnode (CFO)

en Thierry Navarre (COO);

- mevrouw lnge Boets, onafhankelijk lid van de Raad van Bestuurvan de Vennootschap

- de heer Michael Bredael en mevrouw Regi Aalstad, kandidaat bestuurders;
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- de heer peter Opsomer, vertegenwoordiger van PricewaterhouseCoopers, de Commissaris van de Vennootschap;

en

- een aantal medewerkers van de Vennootschap die betrokken zijn bij de organisatie van deze Vergadering.

De Voorzitter nodigt vervolgens de Vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen en vraagt of er

enige vragen of bemerkingen zijn. Er zijn geen dergelijke vragen of bemerkingen en de Vergadering stelt vast dat ze geldig

kan beraadslagen en stemmen over de agendapunten.

C. AGENDA

De Voorzitter bevestigt dat de Vennootschap geen verzoeken van aandeelhouders heeft ontvangen om nieuwe punten

aan de agenda toe te voegen, noch voorstellen tot besluit heeft ontvangen met betrekking tot nieuwe of bestaande

punten op de agenda. Na van de Vergadering unaniem ontheffing te hebben gekregen van de voorlezing van de integrale

tekst van de agenda, stelt de Voorzitter de punten op de agenda voor:

1.. Voorstelling van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur over de statutaire (niet-geconsolideerde) en de

geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016.

Z. Voorstelling van de verslagen van de Commissaris over de statutaire (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerde

jaarrekeningen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december

2016.

4. Goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd

op 31 december 20!6, met inbegrip van de bestemmingvan het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring von de stotuto¡re (niet-geconsotideerde) ioorrekening van de Vennootschop over het

boekjaor geëindigd op 37 december 2076, met inbegrip von de bestemming van het resultaat:

Overgedrogen winst (verlies) van vorig boekiaar
Te bestemmen resultoot
Over te drogen winst
Be ste m m i ng wettelij ke rese rve

Dividend door onttrekking uit beschikbore reserveþ)

€ 497.551.594
€ -6.013.351

€ 491.538.243
€0
€ 45.290.970

Ø Met als datum betaalboarstelling dividend 2 iuni 2017

5. Kwijting aan de bestuurders,

Voorste! tot besluit: goedkeuring van de kwijting oan de personen die bestuurder van de Vennootschap waren tiidens

het boekjaor geëindigd op 37 december 2076, voor de uitoefening von hun mandaot tijdens het boekioar geëindigd

op 37 december 2076.

6. Kwijting aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: goedkeuring von de kwijting oan de Commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening von

zijn mandaat tijdens het boekjoor geëindigd op 37 december 2076.

7. Benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de benoeming als bestuurder von elkeen von de volgende personen:
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De heer Michaet Bredael, als niet-uitvoerend bestuurdeç voor een term¡in die zol eindigen onmiddelliik

no de gewone algemene aondeelhoudersvergodering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring

van de iaorrekening over het boekioor geëindigd op 37 december 2020;

Mevrouw Regi Aalstod, als onofhanketijk bestuurder, voor een termiin die zol eindigen onmiddelliik no de

gewone olgimene aandeelhoudersvergodering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het

boekjaar afgesloten op 37 december 2020; en

Tegacon Suisse GmbH, met de heer Gunnor Johonsson als voste vertegenwoordige¡ ols onafhankeliik

bestuurder, in vervanging van Tegacon AS, met dhr. Gunnar Johonsson ols voste vertegenwoordiger' voor

de resterende duur van het mondoot von Tegacon AS, zijnde voor een termiin die zol eindigen

onmidde¡ijk na de gewone algemene aondeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de

goedkeuring van het boekiaor afgesloten op 37 december 2077'

8. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

voorstel tot beslu¡t: goedkeuring von het remunerotieverslog dat is opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk

bestuur in hetjaorierslag van de Rood van Bestuur over het boekioor geëindigd op 37 december 2076'

9. BenoemingCommissaris.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de herbenoeming von PricewaterhouseCoopers Bedriifsrevisoren BV CVBA,

vertegenwoordigd door peter Opsomer BV BVBA, ols Commissoris von de Vennootschop, voor een termiin von drie

jaar, die zal eindigen op de onmiddetlijk na de gewone olgemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te

spreken over de goedkeuring van het boekjoor olgesloten op 37 december 2079. De bezotdiging von het mandoat zol

bestaan uit een joart'tjkse vergoeding van 235.000 € (exctusief B.T.W.), die iaortiiks zal worden oangepost op basis von

het indexciifer van de kosten van levensonderhoud'

10. Volmachten

Voorste! tot besluit: goedkeuring von hetvolgende besluit:

De algemene vergadering grr¡ 
"r, 

biizondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschop, alsook aan de

heer Jonos Deroo, mevrouw Benedicte Leroy, en de heer Bruno Delhaye, elk individueel hondelend en met het recht

van indeplootsstelling, om a! hetgene te doen dot nodig is of nuttig om bovenstaonde besluiten ten u¡tvoer te leggen'

IL. Varia

D. UITEENZETTINGEN DOOR DE CEO EN VOORZITTER

Alvorens de behandeling van de agendapunten aan te vatten, en op uitnodiging van de Voorzitter, geeft de heer Charles

Bouaziz, Chief Executive Officer, een presentatie over de jaarresultaten 2016, resultaten van eerste kwartaal 20L7 en de

geleverde inspanningen voor wat betreft duurzaam ondernemen binnen ontex.

Daarenboven stelt de Voorzitter enkele aangelegenheden van deugdelijk bestuur voor, met inbegrip van elementen uit

het rem u neratieverslag.

E. VRAAG. EN ANTWOORDSESSIE

Na deze presentaties geeft de Voorzitter de mogelijkheid om vragen te stellen en om diverse aangelegenheden te

bespreken met betrekking tot de punten op de agenda'

I

\
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De Voorzitter deelt aan de Vergadering mee dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen van aandeelhouders heeft

ontvangen voorafgaand aan de Vergadering, overeenkomstig de mogelijkheid geboden in de oproeping.

Op voorstel van de Voorzitter stemt de Vergadering er unaniem mee in om het Bureau te ontheffen van de voorlezing van

de verslagen en de jaarrekeningen vermeld in agendapunten 1 tot en met 4 en in agendapunt 8, aangezien deze

documenten vanaf 21 april 2017 ter beschikking van de aandeelhouders zijn gesteld, zodat ze in de mogelijkheid zijn

geweest om er voorafgaand aan de Vergadering kennis van te nemen.

De Voorzitter nodigt de aandeelhouders die dat wensen uit vragen te stellen die de agendapunten, de documenten die

hen ter beschikking werden gesteld, of enig onderwerp dat reeds ter sprake kwam bij hen oproepen. De aandeelhouders

stelden geen vragen.

Aangezien er geen vragen zijn, stelt de Voorzitter de sluiting van de debatten vast en gaat de Vergadering over tot de

behandeling van de agendapunten.

F. STEMMI NGSMODALITEITEN

De Voorzitter meldt dat het stemmen via een schriftelijke stemprocedure zal gebeuren. De Voorzitter geeft vervolgens het

woord aan de Secretaris die uitlegt hoe te stemmen.

G. STEMMING

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda waarvoor een stemming vereist is ter

stemming voor aan de aandeelhouders.

1. Voorstell¡ng van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur over de statuta¡re (niet-geconsolideerde) en de

geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016.

De Vergadering noteert dat dit agendapunt behandeld is tijdens de presentaties en de vraag- en antwoordsessie en

dat geen stemming vereist is over dit agendapunt.

2, Voorstell¡ng van de verslagen van de Commissaris over de statuta¡re (niet-geconsolideerde) en de geconsolideerde

jaarrekeningen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap over het boekiaar geëindigd op 31 december 2016'

De Vergadering noteert dat d¡t agendapunt behandeld is tijdens de presentaties en de vraag- en antwoordsessie en

dat geen stemming vereist is over dit agendapunt.

3. Mededeling van de geconsolideerde iaarrekening van de Vennootschap over het boekiaar geëindigd op

31 december 2016.

De Vergadering noteert dat dit agendapunt behandeld is tijdens de presentaties en de vraag- en antwoordsessie en

dat geen stemming vereist is over dit agendapunt.

q. Goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekiaar

geëindigd op 31 december 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De Vergadering besluit om de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar

geëindigd op 31 december 2016 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat:

overgedragen winst (verlies) van vorig boekjoar
Te bestemmen resultaat
Over te dragen winst
Be ste m m i n g w ettel ¡i ke rese rve

€ 497.557.594
€ -6.013.351

€ 491.538.243
€0
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Dividend door onttrekking uit beschikbore reserreØ € 45.290'970

Ø Met als dotum betaolboorstetling dividend 2 juni 2077

Dit resultaat vertaalt zich in de betaalbaarstelling van een dividend van € 0,55 per aandeel.

D¡t beslu¡t wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Stemmen ONTHOUDING

Stemmen TEGEN

Stemmen VOOR

Percen dat deze aandelen in het kka al n

Aantal aandelen waarvoor stemmen z

89.193

233.676

63.Lt7.691
76,93%

63.351.367

0,4yo

99,6%

Kwijting aan de bestuurders.

De Vergadering besluit om de kwijting aan de personen die bestuurder van de Vennootschap waren tijdens het

boekjaar geëindigd op 31 decemb er 2016, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31

december 2016, meer bepaald de heer Luc Missorten, als vaste vertegenwoordiger van Revalue BVBA, mevrouw lnge

Boets, als vaste vertegenwoordiger van lnge Boets BVBA, de heer Gunnar Johansson, als vaste vertegenwoordiger van

Tegacon AS, de heer Uwe Krüger, de heer Charles Bouaziz, de heer Jacques Purnode, als vaste vertegenwoordiger van

Cepholli BVBA, de heer Thierry Navarre, als vaste vertegenwoordiger van Artipa BVBA en de heer Juan Gilberto Marin

Quintero vanaf 25 mei 2016, goed te keuren.

Dit besluit wordt de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Stemmen ONTHOUDING

Stemmen TEGEN

Stemmen VOOR

Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
Aantal aandelen waarvoor stemmen geldig zijn uitgebracht

3.L07.612

1.338.183
58.994.765

73,27%

60.332.948

2,2yo

97,8%

6. Kwijting aan de Commissaris.

De Vergadering besluit om de kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn

mandaat tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2O!6, goed te keuren als volgt:

Stemmen ONTHOUDING

Stemmen TEGEN

Stemmen VOOR

Percentage dat deze aandelen in het ma ka ve
Aantal aandelen waarvoor stemmen n uitgebracht

3.LO7.6L2

1.812.383

58.520.565

73,27%

60.332.948

3%

97%

7. Benoemingvanbestuurders.

Alvorens tot de stemming over te gaan, geeft de Voorzltter toelichting bij de achtergrond van dit voorstel tot besluit

en stellen de heer Michael Bredael en Regi Aalstad zichzelf kort voor.
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Bij afzonderlijke stemming besluit de Vergadering dan tot goedkeuring de benoeming als bestuurder, van elkeen van

de volgende personen:

(a) De heer Michael Bredael, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de

gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de

jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2O20.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Stemmen ONTHOUDING

Stemmen TEGEN

Stemmen VOOR

dat deze aandelen in het ma itaal
Aantal aandelen waarvoor stemmen nu

3.LO7.6L2

2.067.290

58.265.658

73,27%

60.332.948

3,4o/o

96,6Yo

(b) Mevrouw Regi Aalstad, als onafhankelijk bestuurder, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de

gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het

boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Stemmen ONTHOUDING

Stemmen TEGEN

Stemmen VOOR

Percentage dat deze aandelen in het m itaal ord
Aantal aandelen waarvoor stemmen n uitgebracht

3.LO7.6L2

552.008

59.780.940
73,27%

60.332.948

o,9%

99,t%

(c) Tegacon Suisse GmbH, met de heer Gunnar Johansson als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijk

bestuurder, in vervanging van Tegacon AS, met dhr. Gunnar Johansson als vaste vertegenwoordiger, voor de

resterende duur van het mandaat van Tegacon AS, zijnde voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de

gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het

boekjaar afgesloten op 31 december 20L7.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

Stemmen ONTHOUDING

Stemmen TEGEN

Stemmen VOOR

dat deze aandelen in het m k itaal
Aantal aandelen waarvoor stemmen n cht

89.193

5.263.733
s8.087.633

76,93%
63.351.366

8,3%

9L,7%

Goedkeuring van het remuneratieverslag.
De Vergadering besluit om het remuneratieverslag dat is opgenomen in de verklaring in het jaarverslag van de Raad

van Bestuur over het boekjaar geëindigd op 31 decemb er 2016, af te keuren als volgt:

p.7van9

8.

dat deze aandelen in het maatscha kka al woord
Aantal aandelen waarvoor stemmen bracht

76,t4%
62.698.867
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9. Benoeming van Comm¡ssar¡s

De Vergadering besluit tot goedkeuring van het volgende besluit:

De herbenoeming van pricewaterhousecoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Peter Opsomer,

als Commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van drie jaar, die zal eindigen op de onmiddellijk na de

gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar

afgesloten op 31 december 2019. De bezoldiging van het mandaat zal bestaan ult een jaarlijkse vergoeding van

235.000 € (exclusief B.T.w,), die jaarlijks zal worden aangepast op basis van het indexcijfer van de kosten van

levensonderhoud.

10. Volmachten.

De Vergadering besluit tot goedkeuring van het volgende besluit:

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de

heer Jonas Deroo, mevrouw Benedicte Leroy, en de heer Bruno Delhaye, elk individueel handelend en met het recht

van indeplaatsstelling, om al hetgene te doen dat nodig is of nuttig om de bovenstaande besluiten ten uitvoer te

leggen.

Dit besluit wordt door de Vergadering goedgekeurd als volgt:

11. Varia.

Er werden in het kader van deze Vergadering geen andere onderwerpen ter tafel gebracht'

sroT

Aangezien alle agendapunten zijn afgehandeld, verzoekt de Voorzitter de VergaderinS, die aanvaardt, de Secretaris te

willen vrijstellen van de lezing van de notulen, die een getrouw verslag zijn van de huidige Vergadering. De notulen zijn in

het Nederlands opgesteld (met een vrije vertaling in het Engels louter voor informatiedoeleinden) en werden ondertekend

door de leden van het Bureau, en door de aandeelhouders of hun volmachtdragers die dit wensen'
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Onte{
De Voorzitter verklaart de Vergadering voor gesloten om 15:34 uur

Erembodegem (Aalst), 24 mei 20L7.
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