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"ONTEX GROUP" 

naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft 
gedaan 
te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21 
Ondernemingsnummer 0550.880.915 —  RPR  Gent, afdeling Dendermonde 

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING 

VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD 

Het jaar tweeduizend zeventien. 

Op zevenentwintig maart. 
Voor Mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel, 
Ten kantore van  Cleary Gottlieb  Steen & Hamilton  LLP,  te 1040 Brussel, Wetstraat 57, 
IS VERSCHENEN:  
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARTIPA met zetel te 1780  

Wemmel,  J. Van Gijsellaan 75, België, met als ondernemingsnummer 0887.645.416, 

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer  Thierry  Marie  Navarre,  wonende te 

1780  Wemmel,  J. Van Gijsellaan 75, België; 
Hierna tevens de "comparant" genoemd, 

handelend in hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap die een 

openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "ONTEX  GROUP",  waarvan de zetel 

gevestigd is te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21, hierna genoemd de 
"Vennootschap", en ingevolge de machten hem verleend bij besluit van de vergadering van de raad 

van bestuur, hierna genoemd de "Raad van Bestuur", waarvan het proces-verbaal werd opgesteld 

door Meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 17 maart 2017, neergelegd ter 

bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP 

De Vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor meester Tim Carnewal, 

geassocieerd notaris te Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad van 7 mei 2014, onder nummer 0094706. 

De statuten werden verschillende malen gewijzigd, en voor de laatste maal krachtens een 
akte verleden voor meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, met tussenkomst van 

meester Tim Carnewal, geassocieerd notaris te Brussel, op 25 mei 2016, bekendgemaakt in de 
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2016, onder nummer 0080738. 

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 
0550.880.915.  

I.  Voorwerp van onderhavige akte 

De onderhavige akte heeft als voorwerp de vaststelling van de verwezenlijking van de 
kapitaalverhoging in geld zoals en onder de voorwaarden waartoe werd besloten door de Raad van 



Bestuur in het kader en binnen de perken van het toegestaan kapitaal.  
II.  Samenvatting van de voornaamste kenmerken van de kapitaalverhoging 
Op 17 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur besloten tot kapitaalverhoging, onder 

opschortende voorwaarde, en in de mate, van de inschrijving op de aandelen in het kader van een  
accelerated  bookbuilt  offering ("ABB").  

Onderhavige akte heeft betrekking op de vaststelling van de verwezenlijking van deze 
kapitaalverhoging overeenkomstig de beslissingen van de Raad van Bestuur, waarvan de 
voornaamste karakteristieken de volgende zijn (hierna letterlijk overgenomen uit de notulen van de 
Raad van Bestuur): 

"EERSTE BESLUIT — Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. 
Overeenkomstig artikel 596 van het W. Venn., heeft de Raad van Bestuur een ontwerp van 

bijzonder verslag opgesteld in verband met de voorgestelde kapitaalverhoging waarnaar hieronder 
wordt verwezen, met opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders in het kader 
van een  accelerated  bookbuilt  offering ("ABB"),  in het bijzonder met betrekking tot de uitgifteprijs 
en de financiële gevolgen van de kapitaalverhoging voor de bestaande aandeelhouders van de 
Vennootschap (het "Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur"). 

Elke bestuurder verklaart kennis te hebben genomen van het ontwerp van het Bijzonder 
Verslag van de Raad van Bestuur, waarvan elke bestuurder een exemplaar heeft ontvangen. 

De Raad van Bestuur (i) besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Verslag van de Raad van 
Bestuur, en  (ii)  beslist om bevoegdheid te verlenen aan de voorzitter om het Bijzonder Verslag van de 
Raad van Bestuur te ondertekenen in naam van de Raad van Bestuur. 

TWEEDE BESLUIT - Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur en 
van het verslag van de commissaris. 

De Raad van Bestuur ontslaat de voorzitter van de verplichting lezing te geven van het 
Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris, de burgerlijke 
vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, 
België, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor, aangaande het Bijzonder 
Verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 596 van het W. Venn., 
aangaande de kapitaalverhoging waarnaar hieronder wordt verwezen, met opheffing van het 
voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders in het kader van een  ABB.  

Elke bestuurder erkent deze verslagen, waarvan zij tevens een exemplaar hebben 
ontvangen, te hebben gelezen. 

Een exemplaar van deze verslagen zal door de ondergetekende notaris  worden  neergelegd 
bij de bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van deze akte. 

DERDE BESLUIT — Opheffing van het voorkeurrecht. 
De Raad van Bestuur beslist het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te 

heffen (niet ten gunste van bepaalde personen), teneinde de door de Raad van Bestuur aangestelde 
Joint Bookrunners (zijnde  UBS  Limited en BNP  Paribas  Fortis NV/SA, gezamenlijk) toe te laten de 
nieuwe aandelen aan te bieden aan enkel institutionele investeerders, in België of elders, in het 
kader van een  ABB,  zoals omschreven in de verslagen opgesteld door de Raad van Bestuur en de 
commissaris overeenkomstig artikel 596 W. Venn. 

VIERDE BESLUIT— Kapitaalverhoging 
De Raad van Bestuur beslist tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal door de 

uitgifte van maximum 7.486.110 nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap en om de 
uitgiftevoorwaarden van de nieuw uit te geven aandelen vast te stellen. 
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De Raad van Bestuur beslist dat de kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan 
kapitaal zal gebeuren door een inbreng in geld en tegen uitgifte van nieuwe aandelen, onder de 
opschortende voorwaarde, en in de mate van de inschrijving op de nieuwe aandelen in het kader 
van de  ABB.  

De start en de timing van de plaatsing zullen worden bepaald door de gevolmachtigden, 
aangeduid door de Raad van Bestuur krachtens het zesde besluit. 

Het effectief aantal aandelen dat ingevolge deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven, 
alsook de uitgifteprijs per aandeel zal door de gevolmachtigden, aangeduid door de Raad van 
Bestuur krachtens het zesde besluit, worden vastgesteld aan het einde van de bookbuilding 
procedure. De uitgifteprijs per aandeel kan niet lager zijn dan 10% onder de slotkoers van de 
gewone aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussel op de handelsdag voorafgaand aan de 
bekendmaking van de  ABB.  De finale uitgifteprijs per aandeel moet bij inschrijving volledig in cash 
worden volgestort en dient ten belope van de fractiewaarde van elk aandeel als kapitaal te worden 
geboekt. Het resterende gedeelte van de uitgifteprijs dient op een onbeschikbare rekening 
"Uitgiftepremies" te worden geboekt, welke, zoals het kapitaal, een garantie zal vormen voor derde 
partijen en alleen mag worden verminderd of afgeschaft door een besluit van de algemene 
vergadering overeenkomstig de vereisten van het W. Venn. omtrent statutenwijzigingen. 

Overeenkomstig artikel 584 W. Venn. zal het maatschappelijk kapitaal alleen worden 
verhoogd tot het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen op de nieuwe aandelen, zijnde 
het totale bedrag dat overeenstemt met het deel van de effectief geplaatste inschrijvingen ten 
belope van de fractiewaarde van de nieuwe aandelen. Het bedrag van de kapitaalverhoging zal 
tevens afhangen van de finale uitgifteprijs. De gevolmachtigden, aangeduid door de Raad van 
Bestuur overeenkomstig het zesde besluit, kunnen beslissen dat de kapitaalverhoging plaatsvindt 
voor een kleiner aantal aandelen dan datgene dat overeenstemt met de inschrijvingen die de Joint 
Bookrunners hebben ontvangen van de institutionele investeerders. De gevolmachtigden, aangeduid 
door de Raad van Bestuur overeenkomstig het zesde besluit, kunnen tevens te allen tijde beslissen 
dat de kapitaalverhoging niet zal plaatsvinden, zelfs indien de Joint Bookrunners inschrijvingen 
hebben ontvangen van de institutionele investeerders. 

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge deze kapitaalverhoging zullen 
gedematerialiseerde aandelen zijn, zonder nominale waarde, en zullen genieten van dezelfde 
rechten als, op gelijke voet staan met en volledig vervangbaar zijn door, de bestaande aandelen van 
de Vennootschap, met inbegrip voor wat betreft het recht op dividenden en andere uitkeringen. De 
Vennootschap zal een aanvraag indienen voor de toelating van de nieuwe aandelen tot 
verhandeling op de gereglementeerde markt Euronext Brussel. 

VIJFDE BESLUIT — Goedkeuring van een plaatsingsovereenkomst. 
De Raad van Bestuur beslist in te stemmen met het feit dat de Vennootschap een 

plaatsingsovereenkomst aangaat met de Joint Bookrunners, welke de gebruikelijke en 
marktconforme voorwaarden voor een dergelijke  ABB  bevat. 

ZESDE BESLUIT — Volmachten. 
De Raad van Bestuur beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan om het even welke twee 

bestuurders, samen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle acties te 
ondernemen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering of implementatie van de besluiten 
genomen door de Raad van Bestuur, met inbegrip van (i) het onderhandelen, finaliseren en 
ondertekenen van alle akten, overeenkomsten en documenten, in naam van de Vennootschap, met 
betrekking tot de  ABB  (met inbegrip van de plaatsingsovereenkomst),  (ii)  om de timing van de start 
van de  ABB  te bepalen, of om te beslissen de  ABB  niet te starten,  (iii)  om de finale uitgifteprijs te 
bepalen overeenkomstig de bookbuilding procedure, rekening houdend met de minimale 



uitgifteprijs zoals bepaald overeenkomstig de bovenvermelde besluiten,  (iv)  om het aantal nieuwe 

aandelen te bepalen dat zal worden uitgegeven en hun toewijzing te bepalen, en (v) om alle stappen 

te ondernemen bij elke regulerende of marktautoriteit wat betreft de uitgifte en de toelating tot 

verhandeling van de nieuwe aandelen, inclusief de FSMA, Euronext en Euroclear. 

Daarenboven, beslist de Raad van Bestuur om alle bevoegdheden te verlenen aan om het 

even welke bestuurder, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) akte 

te nemen van de vervulling van de opschortende voorwaarden, de effectieve inschrijvingen en de 

realisatie van de kapitaalverhoging welke daaruit resulteert, en om  (ii)  de statuten als dusdanig te 

wijzigen. ". 

VASTSTELLINGEN  
Na deze voorafgaande uiteenzetting heeft de comparant mij vervolgens verzocht akte te 

nemen van volgende vaststellingen, namelijk dat: 
1/ de gevolmachtigden van de Raad van Bestuur op 22 maart 2017 hebben besloten de  

ABB  te starten op dezelfde datum, om 17u40; 
2/ de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen op 22 maart 2017 door de 

gevolmachtigden van de Raad van Bestuur werd vastgesteld op 29,50  euro  per aandeel, 

uitgiftepremie inbegrepen; 
3/ de aanbiedingsperiode van de  ABB  werd afgesloten op 22 maart 2017; 

4/erin totaal 7.486.110 nieuw uit te geven aandelen werden geplaatst in het kader van de  

ABB,  voor een totale inschrijvingsprijs van 220.840.245,00  euro,  uitgiftepremie inbegrepen; 

5/ alle voorwaarden, formaliteiten en modaliteiten met betrekking tot de procedure van 

kapitaalverhoging, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur, en zoals hierboven kort 

uiteengezet, werden vervuld en gerespecteerd. 

TUSSENKOMST  
Zijn alhier tussengekomen, de hierna genoemde inschrijvende financiële instellingen die de 

aandelen overeenstemmend met de inschrijvingen die ze hebben ontvangen onmiddellijk zullen 

overdragen aan de institutionele investeerders die tijdens de  ABB  op de aandelen hebben 

ingeschreven: 
1/ de naamloze vennootschap "BNP PARIBAS FORTIS", met maatschappelijke zetel te 1000 

Brussel, Warandeberg 3, met ondernemingsnummer 0403.199.702, 

hier vertegenwoordigd door de heer  Jae  Suk Vanwijngaerden, wonende te 

Vleurgatsesteenweg 76, 1050 Elsene, handelend ingevolge een onderhandse volmacht, die aan  

deze akte zal gehecht blijven, 
die, handelend in eigen naam maar voor rekening van institutionele investeerders die 

tijdens de  ABB  op de aandelen hebben ingeschreven, verklaart in te schrijven op de 

kapitaalverhoging voor een bedrag van 110.420.122,50  euro,  uitgiftepremie inbegrepen, 

overeenstemmend met 3.743.055 aandelen; en 
2/ De vennootschap opgericht in Groot-Brittannië  "UBS  Limited", geregistreerd in Engeland 

en Wales onder nummer 2035362 en met maatschappelijke zetel en hoofdvestiging te 5  Broadgate,  

Londen, EC2M 2QS, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, 

hier vertegenwoordigd door de heer  Jae  Suk Vanwijngaerden, wonende te 

Vleurgatsesteenweg 76, 1050 Elsene, handelend ingevolge een onderhandse volmacht, die aan 

deze akte zal gehecht blijven, 
die, handelend in eigen naam maar voor rekening van institutionele investeerders die 

tijdens de  ABB  op de aandelen hebben ingeschreven, verklaart in te schrijven op de 

kapitaalverhoging voor een bedrag van 110.420.122,50  euro,  uitgiftepremie inbegrepen, 



overeenstemmend met 3.743.055 aandelen, 

hierna de "tussenbeide gekomen personen". 

Vervolgens heeft de comparant mij verzocht akte te nemen van het feit dat op heden de 
kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, en dit ten belope van een bedrag van 74.871.580,58  euro  
(exclusief uitgiftepremie ten belope van 145.968.664,42  euro),  zoals blijkt uit het bankattest 
waarvan hierna sprake, zodat het kapitaal gebracht werd van 748.715.885,80  euro  op 
823.587.466,38  euro,  voortaan vertegenwoordigd door 82.347.218 aandelen. 

De comparant verklaart tevens dat : 
(i) (afgerond) 10,0014  euro  per kapitaalaandeel geboekt werd op de rekening "Kapitaal", 

hetzij 74.871.580,58  euro  in totaal;  
(ii) het saldo zal geboekt  worden  op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij 145.968.664,42  

euro  in totaal. 

Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk in kapitaal en uitgiftepremie volgestort ten belope 
van honderd procent (100%) op een bijzondere rekening met nummer BE83 0018 0948 8015, zoals 
blijkt uit een bankattest afgeleverd door de naamloze vennootschap BNP  Paribas  Fortis, hiervoor 
genoemd, op 27 maart 2017, welk attest aan de notaris wordt overhandigd met het oog op de 
bewaring ervan in zijn dossier. 

De uitgiftepremie, hetzij een totaal bedrag van 145.968.664,42  euro,  zal in dezelfde mate 
als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken en kan slechts  worden  

verminderd of afgeschaft door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de 

voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten. 
Ingevolge de vaststellingen die voorafgaan kan ook definitief het volgende  worden  

vastgesteld : vaststelling van de wijziging van artikel 6 van de statuten dat voortaan als volgt zal 

luiden: 
"Het maatschappelijk, volgestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt 

achthonderddrieëntwintig miljoen vijfhonderdzevenentachtigduizend vierhonderdzesenzestig  euro  

en achtendertig cent (823.587.466,38 EUR). 

Het 	wordt 	vertegenwoordigd 	door 	tweeëntachtig 	miljoen 

driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachttien (82.347.218) aandelen, zonder aanduiding 

van 	nominale 	waarde, 	met 	stemrecht, 	die 	elk 

één/tweeëntachtigmiljoendriehonderdzevenenveertigduizendtweehonderdachttiende 

(1/82.347.218) van het kapitaal vertegenwoordigen. ". 

MACHTIGING 
De comparant verleent machtiging aan Malika Ben Tahar en/of Yorik Desmyttere, ten dien 

einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van 

een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", om de 

gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer 

te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen ter zake. 
INFORMATIE - RAADGEVING 

De comparant en de tussenbeide gekomen personen verklaren dat de notaris hen volledig 
heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, 
waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. 

VOORLEZING 

De comparant en de tussenbeide gekomen personen erkennen tijdig een ontwerp van 
onderhavige akte ontvangen te hebben. 

De gehele akte werd door de notaris toegelicht. 
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De vermeldingen bedoeld in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de 

wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte, werden 

voorgelezen. 
RECHTEN OP GESCHRIFTEN 

Het recht bedraagt vijfennegentig  euro  (€ 95,00). 
WAARVAN AKTE 

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. 
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de comparant en de tussenbeide 

gekomen personen, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend. 

(volgen de handtekeningen) 

Afgeleverd vóór registratie : 
- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie 

van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van 

Vennootschappen; 
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 

85.234. 



Naam: 

Titel: Didier BEAUVOIS  
Head  of  Corporate Banking  

Gedelegeerd Bestuurder 

Naam: 

Titel: 

VOLMACHT 

Ondergetekende: 

BNP PARIBAS FORTIS SA/NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke 
zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussels,  Belgium,  ingeschreven in het rechtspersonenregister 
(Brussel) onder nummer 0403.199.702 (de 'Vennootschap"), 

duidt hierbij Philippe Remels en  Jae  Suk Vanwijngaerden, of enige andere advocaat van 
Linklaters  LLP,  kantoor Brussel, aan als haar bijzondere lasthebbers (de "Lasthebbers"), die 
gezamenlijk of individueel kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om de volgende 
handelingen te stellen, in naam en voor rekening van ondergetekende: 

te verschijnen voor de notaris in het kader van de vaststelling van de verwezenlijking van 
de kapitaalverhoging in geld in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van 
het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders (maar niet ten guste van een of meer 
bepaalde personen), onder de opschortende voorwaarde, en in de mate, van inschrijving 
op de aandelen in het kader van een  accelerated  bookbuilt  offering (ABB),  waartoe werd 
besloten op 17 maart 2017 door de raad van bestuur van Ontex Group NV, met zetel te 
Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister 
(Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0550.880.915; en 

in te schrijven voor een totaal bedrag van honderd en tien miljoen vierhonderd twintig 
duizend honderd tweeëntwintig  euro  en vijftig eurocent (110.420.122,50 EUR) 
(uitgiftepremie inbegrepen) op drie miljoen zevenhonderd drieënveertig duizend 
vijfenvijftig (3.743.055) nieuwe aandelen in Ontex Group NV, welke aandelen onmiddellijk 
zullen  worden  overgedragen aan de institutionele investeerders die tijdens de  ABB  
procedure op deze aandelen hebben ingeschreven; 

Elke Lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende, alle notulen, 
aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te 
ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering 
van deze volmacht. 

De Vennootschap verbindt zich ertoe om elke rechtsgeldige handeling gesteld door de 
Lasthebbers in het kader van deze volmacht goed te keuren. 

Deze volmacht is onherroepelijk en is geldig voor een periode van één maand vanaf heden. 

Deze volmacht en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze volmacht 
ontstaan, worden beheerst door het Belgisch recht. 

Gedaan te Brussel op 24 maart 2017 

Voor BNP PARIBAS FORTIS SA/NV: 

A33673396/0.3 

1 

Fitlp DIERCKX 
Vice-Voorzitter 

BNP  Paribas  Fortis nv 



Naam: ,SUZA NlvY  

Titel:  "Authorised Sealing 

~~

fficer" 

•  
Naam: 

  €21--  f~~ 

Titel:  "Authorised Sealing Officer" 

VOLMACHT 

DOOR DEZE VOLMACHT AFGELEVERD BIJ WIJZE VAN AKTE deze 23 dag van maart 
tweeduizend zeventien stelt  UBS  LIMITED (de "Vennootschap"), een vennootschap opgericht in 
Groot-Brittannië onder de  Companies  Act 1985, geregistreerd in Engeland en Wales onder 
nummer 2035362 op 9 juli 1986, heden met maatschappelijke zetel en hoofdvestiging te 
5  Broadgate,  Londen EC2M 2QS in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
hierbij Philippe Remels en  Jae  Suk Vanwijngaerden, of enige andere advocaat van Linklaters  
LLP,  kantoor Brussel, gezamenlijk of individueel handelend, en met recht van indeplaatsstelling, 
aan als rechtsgeldige lasthebber van de Vennootschap (elk een "Lasthebber") om voor en in 
naam van de Vennootschap: 

te verschijnen voor de notaris in het kader van de vaststelling van de verwezenlijking van 
de kapitaalverhoging in geld in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van 
het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders (maar niet ten guste van een of meer 
bepaalde personen), onder de opschortende voorwaarde, en in de mate, van inschrijving 
op de aandelen in het kader van een  accelerated  bookbuilt  offering (ABB),  waartoe werd 
besloten op 17 maart 2017 door de raad van bestuur van Ontex Group NV, met zetel te 
Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister 
(Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0550.880.915; en 

in te schrijven voor een totaal bedrag van honderd en tien miljoen vierhonderd twintig 
duizend honderd tweeëntwintig  euro  en vijftig eurocent (110.420.122,50 EUR) 
(uitgiftepremie inbegrepen) op drie miljoen zevenhonderd drieënveertig duizend 
vijfenvijftig (3.743.055) nieuwe aandelen in Ontex Group NV, welke aandelen onmiddellijk 
zullen  worden  overgedragen aan de institutionele investeerders die tijdens de  ABB  
procedure op deze aandelen hebben ingeschreven; 

en om, naargelang toepasselijk, alle andere documenten te ondertekenen op zegel te stellen en 
om indien nodig af te leveren, die als akte of op andere wijze dienen te  worden  ondertekend en die 
daarop betrekking hebben, en om alle andere handelingen te stellen en zaken te doen die 
noodzakelijk of nuttig zijn in dit verband, waarbij dergelijke documenten in de vorm zijn die de 
genoemde Lasthebber goedkeurt en waarbij dergelijke goedkeuring afdoende wordt bewezen door 
de ondertekening ervan. 

DE VENNOOTSCHAP BEVESTIGT EN RATIFICEERT HIERBIJ alles wat genoemde Lasthebber 
zal doen of zal laten doen in uitvoering van het doel dat hierin is vervat. 

DEZE VOLMACHT zal worden beheerst door, en worden geïnterpreteerd overeenkomstig, Engels 
recht en zal geldig en van kracht blijven gedurende één maand na ondertekening hiervan, waarna 
deze Volmacht onmiddellijk een einde zal nemen. 

TEN BLIJKE WAARVAN DE VENNOOTSCHAP deze akte liet ondertekenen door aanhechting 
van haar Zegel op de eerste datum die hierboven is vermeld. 

De ZEGEL van  UBS  LIMITED werd hiertoe aangehecht in aanwezigheid van: 

A3365228010.7 
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