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Ontex Group 

Naamloze vennootschap 

Korte Keppestraat 21 

9320 Erembodegem (Aalst), België 

RPR Gent, afdeling Dendermonde 

Ondernemingsnummer/BTW nummer: BE 0550.880.915 

 

    OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE 

AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN VAN 25 MEI 2018 

 

De raad van bestuur van Ontex Group NV (de “Vennootschap”) (“de Raad van 

Bestuur”) heeft het genoegen de gewone en de buitengewone algemene 

vergaderingen van de Vennootschap bijeen te roepen die zullen worden gehouden op 

de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 

Erembodegem (Aalst), België, op vrijdag 25 mei 2018 om 14:00 uur, met de hierna 

uiteengezette agenda en voorstellen tot besluit. Om een vlotte registratie bij de 

vergaderingen mogelijk te maken, worden de aandeelhouders of hun 

vertegenwoordigers uitgenodigd om vanaf 13:15 uur aanwezig te zijn. 

De buitengewone algemene vergadering zal slechts op geldige wijze samengesteld 

zijn en kunnen beraadslagen en besluiten over de voorstellen tot besluit hieronder 

beschreven onder punt II, indien aandeelhouders die ten minste de helft van het 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet 

bereikt wordt, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden 

bijeengeroepen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met dezelfde 

agenda en voorstellen tot besluit. Deze tweede buitengewone algemene vergadering 

zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het deel van het 

maatschappelijk kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is. 
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Agenda en voorstellen tot besluit 

I. Gewone algemene vergadering 

1. Voorstelling van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur over de statutair 

(niet-geconsolideerde) en de geconsolideerde jaarrekeningen van de 

Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017.   

2. 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 2017. 

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over 

het boekjaar geëindigd op 31 december 2017. 

4. Goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) jaarrekening van de 

Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017, met inbegrip 

van de bestemming van het resultaat. 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de statutaire (niet-geconsolideerde) 

jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 

december 2017, met inbegrip van de bestemming van het resultaat: 

Overgedragen winst (verlies) van vorig boekjaar € 482.311.587 

Te bestemmen resultaat € 3.330.331 

Over te dragen winst € 485.641.918 

Bestemming reserve 

Bestemming wettelijke reserve 

€ 10.724.391 

€ 170.000 

Dividend door onttrekking uit beschikbare 

reserve(1): 

€ 49.408.331 

 

(1) Met als datum betaalbaarstelling dividend 5 juni 2018 

 

5. Kwijting aan de bestuurders. 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de personen die 

bestuurder van de Vennootschap waren tijdens het boekjaar geëindigd op 31 

december 2017, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 

geëindigd op 31 december 2017.  

6. Kwijting aan de commissaris. 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de kwijting aan de commissaris van de 

Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 

geëindigd op 31 december 2017. 
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7. Herbenoeming van de bestuurders.  

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de herbenoeming als bestuurder van  
elkeen van de volgende personen:  

 
a) Revalue BVBA, met de heer Luc Missorten als vaste vertegenwoordiger 
voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene 
aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de 
jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2021;  
 
b) Inge Boets BVBA, met mevrouw Inge Boets als vaste vertegenwoordiger 
voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene 
aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de 
jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2021; 
 
c) Tegacon Suisse GmbH, met de heer Gunnar Johansson als vaste 
vertegenwoordiger voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de 
gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de 
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 
2021; en 
 
d) De heer Uwe Krüger, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode die 
zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering 
die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening over het 
boekjaar geëindigd op 31 december 2021. 

 

 Toelichting: 

De bovengenoemde mandaten zullen bij deze algemene vergadering vervallen. 

Op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité stelt de Raad van 

Bestuur voor om alle dergelijke mandaten te hernieuwen voor een periode van 

4 jaar. Al deze bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald 

in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate 

Governance Code.  

De mandaten van de uitvoerende bestuurders, zijnde Charles Bouaziz, Cepholli 

BVBA, vertegenwoordigd door Jacques Purnode en Artipa BVBA, 

vertegenwoordigd door Thierry Navarre, vervallen op deze algemene 

vergadering.  

In dit kader wensen we de aandacht te vestigen op de komende herziening van 

het Belgische Wetboek van Vennootschappen, die naar verwachting in werking 

zal treden vanaf 1 januari 2020. De laatste ontwerpversie van het gewijzigde 

Belgische Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat in het geval van een 

duale structuur, leden van de Raad van Bestuur niet tegelijkertijd lid van het 

directiecomité kunnen zijn. Ontex wil zijn structuur op twee niveaus behouden. 

Anticiperend op de verwachte herziening van het Belgische Wetboek van 

Vennootschappen, zoals hierboven beschreven, hebben de uitvoerende 

bestuurders van de Vennootschap ervoor gekozen dat hun mandaat als 

uitvoerend bestuurder niet in aanmerking zouden worden genomen voor 

hernieuwing. In de toekomst, vanaf 25 mei 2018, zullen de CEO, CFO en COO 
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allemaal worden aangeduid als permanente genodigden in de Raad van 

Bestuur.  

Onder voorbehoud van de bovengenoemde verlenging door de algemene 

vergadering van aandeelhouders, zal de Raad bestaan uit een meerderheid van 

onafhankelijke bestuurders.   

 

8. Goedkeuring van het remuneratieverslag. 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag dat is 

opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van 

de Raad van Bestuur over het boekjaar geëindigd op 31 december 2017. 

 

 Toelichting:  

 

Het remuneratieverslag licht ondermeer het huidige LTIP toe; Ontex kent Stock 
Options en Restricted Stock Units toe sinds 2014. Het LTIP plan werd 
goedgekeurd door de aandeelhouders voor een periode van 5 jaar, van 2014 
tem. 2018.  

 

9. Goedkeuring van het Lange Termijn Incentive Plan. 

Het remuneratieverslag gaat onder andere in op het bestaande LTIP; Ontex 

kent sinds 2014 aandelenopties en beperkte voorraadeenheden toe aan haar 

Executives en Senior Management. Het LTIP werd goedgekeurd door de 

aandeelhouders voor een periode van 5 jaar, eindigend in 2018.   

Voorstel tot besluit: In overeenstemming met artikel 7.13 van de Belgische 

Corporate Governance Code 2009, goedkeuring van het Lange Termijn 

Incentive Plan voor de leden van Directiecomité en bepaalde andere senior 

managers. Het Lange Termijn Incentive Plan zal gebruik maken van 

Performance Shares, Stock Options en Restricted Stock Options. De eerste 

toekenning zal plaatsvinden in 2019. Er wordt verwacht dat toekenningen elk 

jaar gedurende vijf jaar plaatsvinden. De Performance Shares, Stock Options 

en Restricted Stock Options worden gratis toegekend en kunnen na drie jaar 

worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de deelnemer nog steeds in dienst is 

op het moment van uitoefening. De uitoefenprijs van de Stock Options is gelijk 

aan de laatste slotkoers van het aandeel van de Vennootschap onmiddellijk 

voorafgaand aan de datum van toekenning. De Stock Options vervallen na 8 

jaar.  

Toelichting: Ontex vraagt goedkeuring van de aandeelhouders voor een nieuw 

LTIP, wederom voor een periode van 5 jaar, te beginnen in 2019. Het plan zal 

gebruik maken van Performance Shares, Stock Options en Restricted Stock 

Options, die elk een derde van de subsidie uitmaken. De belangrijkste 

doelstelling is om de inspanningen van Executives en Senior Managers te 
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richten op het creëren van lange termijn waarde voor de aandeelhouders. Deze 

doelstelling wordt gerealiseerd door de uitbetaling van het LTIP over een 

periode van ten minste drie jaar uit te stellen en door de uitbetaling van een 

aanzienlijk deel van het LTIP afhankelijk te maken van het behalen van 

langetermijnprestatiedoelen (koersstijging van aandelen) voor Stock Options, 

andere financiële groeicriteria voor Performance Shares). De prestatiecriteria 

en prestatiedoelstellingen voor de Performance Shares zullen door de Raad van 

Bestuur worden bepaald voor elke toekenning. Het plan bevat instrumenten 

(Stock Options en Performance Shares) die een significante hefboom bieden, 

zowel positief als negatief, die nauw verbonden is met het behalen van 

langetermijnprestatiedoeleinden.   

10. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. 

Voorstel tot besluit: in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van 

Vennootschappen, goedkeuring, en voor zover nodig, bekrachtiging van alle 

bepalingen die rechten verlenen aan derden die of van invloed zijn op de activa 

van de Vennootschap of een schuld of verplichting creëren voor de 

Vennootschap indien de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van de 

lancering van een openbaar overnamebod op de aandelen van de 

Vennootschap of van een wijziging van de zeggenschap daarover zoals 

opgenomen in; 

a. Gesyndiceerde faciliteitenovereenkomst. 

De Vennootschap, en een aantal van haar dochterondernemingen als 

garantiegevers, zijn een nieuwe vijfjarige multicurrency 

kredietfaciliteitenovereenkomst aangegaan op 26 november 2017 (de ‘Senior 

Faciliteitenovereenkomst 2017’) voor een bedrag van € 900.000.000, 

bestaande uit een termijnlening van € 600.000.000 en een revolving 

kredietfaciliteit van € 300.000.000, met als doel onder meer het terugbetalen 

van de Senior Faciliteitenovereenkomst 2014 zoals gewijzigd en/of van tijd tot 

tijd aangepast, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De Senior 

Faciliteitenovereenkomst 2017 bevat bepalingen die kunnen worden 

geactiveerd in geval van een wijziging in de zeggenschap over de 

Vennootschap. Meer in het bijzonder, bepaalt de Senior 

Faciliteitenovereenkomst onder meer dat elke persoon of groep van personen 

die in onderling overleg handelt en rechtstreeks of onrechtstreeks de 

economische eigendom van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap 

verwerft, het recht heeft om meer dan 50 % van de stemmen aan te wenden 

op een aandeelhoudersvergadering (‘verandering in zeggenschap’) kan leiden 

tot een verplichte vooruitbetaling en annulering onder de Senior 

Faciliteitenovereenkomst.  

b. Bilaterale Faciliteitenovereenkomst.  

De Vennootschap en een aantal van haar dochterondernemingen als 

garantieverlener gingen een nieuwe zevenjarige multicurrency 

kredietfaciliteitenovereenkomst aan met BNP Paribas Fortis NV, gedateerd 4 

december 2017 (de ‘Faciliteitenovereenkomst 2017’) voor een bedrag van € 
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250.000.000, bestaande uit een termijnlening van € 150.000.000 en een 

accordeon van € 100.000.000, met als doel onder meer het terugbetalen van 

de Senior Secured Notes en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De 

faciliteitenovereenkomst 2017 bevat provisies die kunnen worden geactiveerd 

in geval van een wijzing in zeggenschap over de onderneming. Meer in het 

bijzonder, bepaalt de Senior Faciliteitenovereenkomst onder meer dat elke 

persoon of groep van personen die in onderling overleg handelt en 

rechtstreeks of onrechtstreeks de economische eigendom van het geplaatste 

kapitaal van de Vennootschap verwerft, het recht heeft om meer dan 50 % 

van de stemmen aan te wenden  op een aandeelhoudersvergadering 

(‘verandering in zeggenschap’) kan leiden tot een verplichte vooruitbetaling en 

annulering onder de faciliteitenovereenkomst.   

c. Gesyndiceerde Factoringovereenkomst.  

De Vennootschap sloot een factoringovereenkomst af op 21 februari 2018 met 

BNP Paribas Fortis Factor NV en KBC Commercial Finance NV 

(‘Factoringovereenkomst); De Factoringovereenkomst bevat provisies die 

kunnen worden geactiveerd in geval van een wijziging in zeggenschap over het 

bedrijf. Meer specifiek bepaalt de Factoringovereenkomst dat, in het geval dat 

de effectieve controle over een partij wordt overgedragen aan anderen, de 

andere partij het recht heeft de Factoringovereenkomst te beëindigen.  

d. Hedging Overeenkomst. 

De Vennootschap sloot op 12 maart 2018 een ISDA FX Hedging Overeenkomst 

af met Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (‘CACIB’) (‘Hedging 

Overeenkomst’). De Hedging Overeenkomst bevat provisies die kunnen 

worden geactiveerd in geval van een wijziging in zeggenschap over de 

onderneming. Meer in het bijzonder, voorziet de Hedging Overeenkomst 

voorziet onder andere in een controlewijziging, gedefinieerd als elke persoon of 

groep van personen die in overleg optreedt, direct of indirect, economisch 

eigendom verwerft van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap, 

met het recht om meer dan 50 % van de stemmen aan te wenden op de 

aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap (‘verandering in 

zeggenschap’), geeft CACIB het recht om de Hedging Overeenkomst te 

beëindigen.    

 

11. Volmachten  

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het volgende besluit: 

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder 

van de Vennootschap, alsook aan de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte 

Leroy, 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. 
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II. Buitengewone algemene vergadering 

12. Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de 

Vennootschap. 

Voorstel tot besluit: goedkeuring tot wijziging van artikel 7 §1 van de 

Statuten, in overeenstemming met artikel 603 van het Wetboek van 

Vennootschappen als volgt:  

De Raad van Bestuur kan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in 

één of meerdere keren verhogen met een bedrag gecumuleerd over 5 jaar 

van: 

- Maximaal 50 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal zoals 

onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 

2018 geregistreerd, waarvan maximaal 20 % van het bedrag van het 

maatschappelijk kapitaal zoals onmiddellijk na de algemene vergadering 

geregistreerd, in geval van een kapitaalverhoging met intrekking of 

beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders,  

Deze toestemming kan worden verlengd in overeenstemming met de relevante 

wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen 

gedurende een periode van vijf (5 jaar) vanaf de datum van publicatie in de 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door 

de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 mei 2018. 

Toelichting: Op het moment van de oproeping bedroeg het maatschappelijk 

kapitaal van de Vennootschap EUR 823.587.466,38.  

13. Wijziging van de Statuten van de Vennootschap met betrekking tot de 

verwerving van eigen aandelen.  

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de wijziging van artikel 13 §1 van de 

Statuten, in overeenstemming met artikel 620 ev. van het Belgische Wetboek 

van Vennootschappen, als volgt:  

§1 De Vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de algemene 

vergadering, in overeenstemming met artikelen 620 ev. van het Wetboek van 

Vennootschappen en binnen de limieten die in deze bepalingen zijn vastgelegd, 

op of buiten de aandelenmarkt, tot 10 % van de eigen aandelen, winstbewijzen 

of bijbehorende certificaten verwerven, voor een prijs die voldoet aan de 

wettelijke vereisten, maar die in elk geval niet meer dan 10 % onder de 

laagste slotkoers ligt in de laatste dertig handelsdagen voorafgaand aan de 

transactie en niet meer dan 5 % boven de hoogste slotkoers in de laatste 

dertig handelsdagen voorafgaand aan de transactie. Deze machtiging is vijf 

jaar geldig vanaf 25 mei 2018. Deze machtiging heeft betrekking op de 

verwerving op of buiten de aandelenmarkt door een rechtstreekse 

dochteronderneming in de zin en op de limieten die zijn vastgelegd in artikel 

627, eerste paragraaf, van het Wetboek van Vennootschappen. Indien de 

verwerving door het bedrijf buiten de aandelenmarkt plaatsvindt, zelfs door 
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een dochteronderneming, moet het bedrijf voldoen aan artikel 620 §1, 5° van 

het Wetboek van Vennootschappen.  

14. Wijziging van de Statuten van de Vennootschap met betrekking tot de 

vertegenwoordiging van de Vennootschap  

 Voorstel tot besluit: Goedkeuring, van de wijziging van artikel 29 3° van de 

Statuten, in overeenstemming met artikel 620 ev. van het Belgische Wetboek 

van Vennootschappen, als volgt:  

 Het bedrijf is in alle wetten vertegenwoordigd door:  

1) twee bestuurders die gezamenlijk optreden; 

2) de chief executive officer alleen, binnen de grenzen van het dagelijks 

bestuur en de andere aan hem/haar gedelegeerde bevoegdheden; 

3) twee leden van het directiecomité (in de zin van artikel 524bis van het 

Wetboek van Vennootschappen), gezamenlijk optredend; 

4) door elke andere persoon, handelend binnen de  grenzen van het mandaat 

dat hem door de Raad van Bestuur, het directiecomité of de chief executive 

officer wordt verleend, naargelang het geval.  

Toelichting: Het bovenstaande verzoek is een logisch vervolg van de beoogde 

wijziging in de samenstelling van het bestuur van de Vennootschap. Momenteel 

bepaalt artikel 13 §1 3° dat de onderneming kan worden vertegenwoordigd 

door twee leden van het directiecomité, op voorwaarde dat een van hen een 

uitvoerend bestuurder is. Aangezien het de bedoeling is dat vanaf de jaarlijkse 

algemene vergadering van 25 mei 2018, de Raad van Bestuur geen 

uitvoerende bestuurders meer zal bevatten, stelt de Vennootschap voor om de 

bovenstaande artikelen te wijzigen voor zover deze verwijst naar uitvoerende 

bestuurders.  

 

15. Volmachten. 

De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te 

verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan de heer 

Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, elk individueel handelend en met 

het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle 

bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische 

notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoördineerde 

versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze 

gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van 

Koophandel van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de 

vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke 

relevante overheidsadministratie. 
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Registratie- en toelatingsvoorwaarden 

Om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten en er te mogen stemmen, 

dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken 

naar artikel 536, §2  van het Wetboek van vennootschappen en artikel 34 van de 

statuten van de Vennootschap, en de hieronder beschreven formaliteiten na te leven. 

I. Houders van aandelen op naam 

In overeenstemming met artikel 536, §2 van het Wetboek van 

vennootschappen zullen aandeelhouders met aandelen op naam enkel 

toegelaten worden deel te nemen aan de algemene vergadering indien zijn 

voldoen aan de volgende voorwaarden:  

(a) De aandelen op naam dienen ingeschreven te zijn op naam van de 

aandeelhouder in het register van aandelen van de Vennootschap op 

vrijdag 11 mei 2018 om middernacht (24:00u) (Belgische tijd) (de 

“Registratiedatum”). 

(b) Daarenboven dienen de houders van aandelen op naam schriftelijk 

kennis te geven aan de Vennootschap van hun voornemen om aan de 

algemene vergaderingen deel te nemen en van het aantal effecten (die 

allemaal geregistreerd dienen te zijn in het aandelenregister op de 

Registratiedatum) waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen 

deel te nemen.   

Een standaardmodel voor deze kennisgeving is beschikbaar op de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de 

Vennootschap onder de tab “Investors” (http://www.ontexglobal.com) 

Deze kennisgeving dient door de Vennootschap ontvangen te zijn op het 

adres of het e-mail adres dat onderaan is vermeld uiterlijk op vrijdag 

18 mei 2018. 

II. Houders van gedematerialiseerde aandelen 

In overeenstemming met artikel 536, §2 van het Wetboek van 

vennootschappen zullen aandeelhouders met gedematerialiseerde aandelen 

enkel toegelaten worden deel te nemen aan de algemene vergadering indien 

zijn voldoen aan de volgende voorwaarden:  

(a) De gedematerialiseerde aandelen dienen ingeschreven te zijn op naam 

van de aandeelhouder in de rekeningen van een erkende 

rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling op vrijdag 11 mei 2018 

om middernacht (24:00u) (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”). 

(b) Daarenboven dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen de 

Vennootschap een attest te bezorgen of te laten bezorgen, dat is 

uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 

en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen ingeschreven 

staan op de rekening van de aandeelhouder op de Registratiedatum en 

waarvoor die aandeelhouder heeft aangegeven het voornemen te 

hebben om deel te nemen aan de algemene vergaderingen. 
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(c) Daarenboven dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen 

schriftelijk kennis te geven aan de Vennootschap van hun voornemen 

om aan de algemene vergaderingen deel te nemen en van het aantal 

effecten (die allemaal moeten ingeschreven staan op de rekeningen van 

een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op de 

Registratiedatum) waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen 

deel te nemen. Een standaardmodel voor deze kennisgeving is 

beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de 

website van de Vennootschap onder de tab “Investors” ( 

www.ontexglobal.com). 

Het attest vermeld in (b) en de kennisgeving vermeld in (c) dienen door 

de Vennootschap ontvangen te zijn uiterlijk op vrijdag 18 mei 2018, 

op het adres of het e-mail adres dat onderaan is vermeld.  

Alleen personen die aandeelhouders van de Vennootschap zijn op de 

Registratiedatum (dit is op vrijdag 11 mei 2018 om middernacht (24:00 uur) 

(Belgische tijd)) en die hun voornemen om deel te nemen aan de algemene 

vergaderingen hebben aangegeven uiterlijk op vrijdag 18 mei 2018 zoals 

hierboven uiteengezet, zullen worden toegelaten tot de algemene 

vergaderingen.  

De aandelen worden niet geblokkeerd als gevolg van bovengenoemde procedure. De 

aandeelhouders zijn bijgevolg vrij om te beschikken over hun aandelen na de 

Registratiedatum.      

Recht om onderwerpen op de agenda te plaatsen en om voorstellen tot 

besluit in te dienen    

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en artikel 33 

van de statuten van de Vennootschap, kunnen één of meer aandeelhouders die samen 

minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, 

verzoeken dat nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergaderingen 

geplaatst worden en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda 

opgenomen of nieuw op te nemen onderwerpen. 

De nieuwe onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten door de Vennootschap 

worden ontvangen uiterlijk op donderdag 3 mei 2018.  Zij moeten naar de 

Vennootschap worden gestuurd op het adres of e-mail adres dat onderaan is vermeld.  

Indien dergelijke verzoeken door de Vennootschap worden ontvangen, zal de 

Vennootschap uiterlijk op vrijdag 11 mei 2018 een aangevulde agenda van de 

algemene vergaderingen bekendmaken op de website van de Vennootschap 

(http://www.ontexglobal.com/), aangevuld op basis van de geldig ingediende 

verzoeken. 

Meer informatie met betrekking tot de hierboven vermelde rechten en 

uitoefenmodaliteiten is beschikbaar op de website van de Vennootschap 

(http://www.ontexglobal.com/) onder de sectie “Investors”. 
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Vraagrecht 

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen is tijdens de 

algemene vergaderingen tijd voorzien waarin de bestuurders zullen antwoorden op 

vragen die hen worden gesteld over hun verslag of over de onderwerpen op de 

agenda, en de commissaris zal antwoorden op vragen met betrekking tot zijn verslag. 

Aandeelhouders kunnen tijdens de algemene vergaderingen mondeling vragen stellen, 

of kunnen schriftelijk vragen neerleggen voorafgaand aan zulke vergadering.  

Schriftelijke vragen zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder die ze 

stelt de hierboven uiteengezette toelatingsvoorwaarden overeenkomstig Artikel 536 

van het Wetboek van vennootschappen en Artikel 34 van de statuten van de 

Vennootschap heeft nageleefd, en indien de schriftelijke vragen door de Vennootschap 

uiterlijk op vrijdag 18 mei 2018 zijn ontvangen.  Schriftelijke vragen dienen naar 

de Vennootschap te worden gestuurd op het adres of e-mail adres dat onderaan is 

vermeld.      

Stemming bij volmacht 

Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 34 

van de statuten van de Vennootschap kunnen aandeelhouders op de algemene 

vergaderingen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen 

aandeelhouder hoeft te zijn.  Behoudens de gevallen waarvoor het Belgisch recht de 

aanstelling van meerdere volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder voor een 

bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.  

Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren in overeenstemming met 

het Belgisch recht inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register met 

steminstructies.  De aanstelling van een volmachtdrager door een aandeelhouder 

dient schriftelijk te gebeuren of op elektronische wijze en dient door de 

aandeelhouder ondertekend te zijn, desgevallend met een elektronische handtekening 

overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten. Aandeelhouders die zich 

wensen te laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager moeten het 

standaardmodel van volmachtformulier (met steminstructies) gebruiken, dat 

beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website 

van de Vennootschap (http://www.ontexglobal.com/) en worden gevraagd om de 

instructies weergegeven op het standaardmodel van volmachtformulier te volgen 

opdat zij geldig vertegenwoordigd zouden zijn.  Getekende originele volmachten 

dienen uiterlijk vrijdag 18 mei 2018 door de Vennootschap ontvangen te zijn op 

het adres of e-mail adres dat onderaan is vermeld.     

Beschikbaarheid van documenten 

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de 

aandeelhouders tegen voorlegging van hun effect of van een certificaat uitgegeven 

door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling dat het aantal 

gedematerialiseerde aandelen bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is 

ingeschreven, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Korte Keppestraat 

21, 9320 Erembodegem (Aalst), op werkdagen en tijdens de normale kantooruren, 
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vanaf de datum dat onderhavige oproeping is gepubliceerd, kosteloos kopies bekomen 

van de documenten en verslagen die betrekking hebben op deze algemene 

vergaderingen en die hen overeenkomstig de wet ter beschikking dienen te worden 

gesteld.   

Deze documenten en verslagen zijn eveneens beschikbaar op de website van de 

Vennootschap (http://www.ontexglobal.com/).       

Varia 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen, dienen de houders van 

effecten en de volmachtdragers hun identiteit te kunnen bewijzen aan de hand van 

een geldige identiteitskaart of paspoort. Vertegenwoordigers van rechtspersonen 

dienen recente afschriften voor te leggen van documenten die hun identiteit en hun 

bevoegdheid om deze rechtspersonen te vertegenwoordigen aantonen. 

 

Adres van de Vennootschap: 

Ontex Group NV 

Ter attentie van Mw. Benedicte Leroy, Corporate Legal Counsel 

Korte Keppestraat 21 

9320 Erembodegem (Aalst) 

België 

Telefoon: +32 53 333 689 

E-mail:  shm@ontexglobal.com 

 

De Raad van Bestuur 

 


