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"ONTEX GROUP" 
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te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 21 

Ondernemingsnummer 0550.880.915 —  RPR  Gent, (afdeling Dendermonde) 

KAPITAALVERHOGING MET INBRENG IN NATURA 

IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL 

Op heden, negenentwintig februari tweeduizend zestien. 

Te 1040 Brussel, Wetstraat 57. 

Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel, 

WORDT GEHOUDEN  

de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het 

spaarwezen doet of heeft gedaan "ONTEX GROUP", met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst, 

Korte Keppestraat 21 (hierna de "Vennootschap"). 

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP 

De Vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor meester Tim 

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

Staatsblad van 7 mei daarna, onder nummer 14094706. 

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal 

opgesteld door meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op 9 november 2015, 

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna, onder 

nummer 15163542. 

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 

0550.880.915. 

OPENING VAN DE VERGADERING  

De vergadering wordt geopend om 14 uur 40 minuten onder het voorzitterschap van de 

heer Luc MISSORTEN, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67. 

AANWEZIGHEID  

De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende leden: 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  REVALUE,  met 

maatschappelijke zetel te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, België, met ondernemingsnummer 

0839.566.573, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Luc  Gaston 

Gilbert  MISSORTEN, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, België; 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARTIPA, met 

maatschappelijke zetel te 1780  Wemmel,  J. Van Gijsellaan 75, België, met 

ondernemingsnummer 0887.645.416, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: 

de heer  Thierry  Marie  NAVARRE,  , wonende te 1780  Wemmel,  J. Van Gijsellaan 75, België; 

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CEPHOLLI, met 

maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Winston Churchilllaan 49/5, België, met 



ondernemingsnummer 0538.753143, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: 

de heer Jacques Joseph PURNODE, wonende te 4605 Berneau,  Rue  des Fussilés 22, België; 

4. De heer Charles David BOUAZIZ, wonende te 1050 Elsene, Brugmannplein 28, 

bus 7, België; 

S. 	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INGE BOETS, met 

maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Onderheide 28, België, met ondernemingsnummer 

0458.838.011, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw  Ingeborg  
Johanna Dagny  Laurent  BOETS wonende te 2930 Brasschaat, Onderheide 28, België; 

6. De Noorse vennootschap TEGACON AS, met maatschappelijke zetel te Sonja 

Henies vei 1, 1394 Nesbru, Noorwegen, vertegenwoordigd door haar vaste 

vertegenwoordiger: de heer  Gunnar  JOHANSSON, wonende te Sonja Henies vei 1, 1394 

Nesbru, Noorwegen; 

7. De heer Uwe KRÜGER, wonende te Pfannenstilstrasse 9, 8835 Feusisberg, 

Zwitserland. 

Aanwezigheid —vertegenwoordiging 

De bestuurders onder nummers 1, 3, 4, 5 en 6 nemen in persoon deel aan de 

beraadslagingen en stemming. De bestuurder onder nummer 7 neemt deel aan de 

beraadslagingen en stemming via teleconferentie. De bestuurder onder nummer 2 is 

vertegenwoordigd door de bestuurders onder nummers 1 en 4 bij één volmacht die aan deze akte 

zal blijven gehecht. 

INLEIDENDE VERKLARINGEN  

De voorzitter verklaart en verzoekt de onderstaande notaris het volgende vast te stellen: 

I. De agenda van deze vergadering van de Raad van Bestuur luidt als volgt: 

1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met 

betrekking tot het belang voor de Vennootschap van de inbreng in natura overeenkomstig 

artikel 602, §1 van het Wetboek van vennootschappen. 

2. Bevestiging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking 

tot het belang voor de Vennootschap van de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602, §1 

van het Wetboek van vennootschappen en het verslag van de commissaris in verband met de 

inbreng in natura, de methoden van waardering toegepast op de daaruit volgende inbreng en 

de vergoeding voor dergelijke inbreng overeenkomstig artikel 602, §1 van het Wetboek van 

vennootschappen. 

3. Voorwaardelijk besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door 

uitgifte van 2722.221 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die vanaf de datum van de 

uitgifte ervan dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. 

De 37I22II nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan  THE  PAMAJUGO  

IRREVOCABLE  TRUST, een trust opgericht op 13 augustus 2008 naar het recht van de Staat  

Delaware,  met maatschappelijke zetel te 1100 N.  Market  Street, Wilmington, DE 19890,  

Delaware,  Verenigde Staten van Amerika, en Belgisch ondernemingsnummer 0649.470.131 

(hierna "PamaiuRo"), handelend via  THE WILMINGTON  TRUST  COMPANY,  als trustee, als 

tegenprestatie voor haar inbreng in de Vennootschap van de  Vendor Note  (zoals hierna 

gedefinieerd) voor een bedrag in hoofdsom van 75.677743,8  euro,  uitgegeven door, en blijk 

gevende van de schuldenlast van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

ONTEX, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Genthof 5, en met 

ondernemingsnummer 0419.457.296 (hierna "Ontex"). Alle nieuwe uitgegeven aandelen 

zullen volledig worden volgestort. De  Vendor Note  zelf maakt deel uit van de tegenprestatie 

betaald door Ontex en bepaalde van haar verbonden vennootschappen aan Pama]uQn en 

bepaalde andere partijen in verband met de verkoop en verwerving van belangen in entiteiten 



die controle uitoefenen op de Grupo  Mabe  vennootschapsgroep, krachtens een Master  

Purchase  Agreement van 3 november 2015, zoals gewijzigd en geherformuleerd op 28 februari 

2016 (het "M PA"). 

4. 	Volmachten.  

II. Aanwezigheidsquorum 

De Raad van Bestuur is momenteel samengesteld uit zeven bestuurders. Zoals 

hierboven vermeld, zijn zeven bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd. 

Een mandaathouder mag echter niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen, 

overeenkomstig artikel 23 §4 van de statuten. Aangezien een meerderheid van de bestuurders 

aanwezig is of wordt geacht aanwezig te zijn, erkent de Raad van Bestuur dat de vergadering 

rechtsgeldig is samengesteld en geldig mag beslissen over de agendapunten, overeenkomstig 

artikel 21 en 23 van de statuten.  

III. Meerderheid 

Besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen, 

overeenkomstig artikel 24 van de statuten. Bij staking van stemmen zal de stem van de 

voorzitter van de vergadering doorslaggevend zijn.  

IV. Verklaring met betrekking tot het toegestaan kapitaal 

De voorzitter verklaart, en verzoekt de ondergetekende notaris om vast te stellen dat de 

buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2014 (gevolgd door een bevestigingsakte van 30 

juni 2014) de Raad van Bestuur de machtiging heeft gegeven om het kapitaal te verhogen met 

een bedrag van maximaal 50% van het kapitaal (zijnde 340.325.414,00  euro,  vóór enige 

uitgiftepremie) in het kader van het toegestaan kapitaal en dit voor een periode van vijf jaar met 

aanvang op de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte 

van 10 juni 2014, meer bepaald 9 juli 2014. 

De voorzitter verklaart dat: 

- bij proces-verbaal opgesteld door meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, de 

dato 28 oktober 2015, de Raad van Bestuur is overgegaan tot openstelling van een 

kapitaalverhoging met maximum 6.805.554 aandelen. 

- bij vaststellingsakte verleden voor meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, de dato 9 

november 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 

daarna, onder nummer 15163542, werd vastgesteld dat het kapitaal effectief werd verhoogd 

met 40.839.036,68  euro  (exclusief uitgiftepremie ten belope van 73.902.592,52  euro)  in het 

kader van de  accelerated  bookbuild  offering.  

De voorzitter zet uiteen dat het beschikbaar bedrag van het toegestaan kapitaal op 

datum van deze akte, zijnde 299.486.377,32  euro,  voldoende is voor de voorgestelde 

ka pita a lve rhoging. 

Na bespreking van de agendapunten, neemt de Raad van Bestuur de volgende besluiten: 

BESLUITEN  

EERSTE BESLUIT— Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. 

Verslag van de Raad van Bestuur 

Bevestiging 

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de Raad 

van Bestuur een bijzonder verslag opgesteld betreffende het belang voor de Vennootschap 

van de voorgestelde inbreng in natura. Elk lid van de Raad van Bestuur dat aanwezig of 

vertegenwoordigd is op de vergadering, verklaart een kopie van dit verslag te hebben 

ontvangen. 

Goedkeuring 



De Raad van Bestuur besluit om het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur goed te 
keuren. 

TWEEDE BESLUIT — Kapitaalverhoging. 

Verslagen  

Bevestiging 

De Raad van Bestuur verzaakt aan het vereiste van voorlezing door de voorzitter van (i) 

het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende het belang voor de Vennootschap 
van de voorgestelde inbreng in natura en  (ii)  het verslag van de commissaris met daarin een 

beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering 

en de vergoeding voor de inbreng, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het 
Wetboek van vennootschappen. 

Conclusies van de commissaris  

Het verslag van de commissaris van 29 februari 2016, opgesteld door de burgerlijke 

vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke 

zetel te 1932 Sint'Stevcns'VVo|uwe, Woluwedal 18, België, vertegenwoordigd door de 

burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid "Peter Opsomer", met maatschappelijke zetel te 9680 Maarkedal, 

Rattepoelstraat 7, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, 

bedrijfsrevisor, bevat de volgende conclusies: 

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap bestaat uit een  

Vendor Loan Note  die wordt ingebracht voor de nominale waarde van EUR 75.677.743,80. In 

ruil voor deze inbreng ontvangt de inbrengende partij 2.722.221 volledig volgestorte nieuwe 

gewone aandelen van de Vennootschap, waardoor het aantal aandelen wordt verhoogd van 

72.138.887 tot 74.862.204 het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd van EUR 

722.489.86468 tot EUR 748.725.885,80\ en de uitgiftepremies worden verhoogd voor het 

verschil tussen de waarde van de inbreng en de kapitaalverhoging, zijnde EUR 48.451.722,68. 

Deze kapitaalverhoging is voorwaardelijk en hangt af van het voldoen van de 

afsluitende stappen zoals voorzien in de Overeenkomst. De opschortende voorwaarden bestaan 

onder meer uit, zonder daartoe beperkt te zijn, de uitgifte van de  Vendor Loan Note  door Ontex 

BVBA, het accepteren van de  Vendor Loan Note  door Pamajugo en het ondertekenen van de  

Vendor Loan Note Contribution  Letter door Pamajugo. 

Wij zijn van oordeel dat: 

' de road van bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng en 

voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura; 

- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de 

Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het 

Instituut van de Bedrijfsre  visoren, 
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten 

vonnouwkeurighp/dendu/de/ijkhe/d; 

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van 

waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze 

methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de fractiewaarde van de aandelen 

verhoogd met de uitgiftepremie zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. 

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een 

uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. 

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het 

Wetboek van vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context. 



Gent, 29 februari 2016 

De commissaris 

Pw[8edrüfsnewsonznócvbo 

Vertegenwoordigd door 

(volgt de handtekening) 

Peter Opsomer * 

8edrüfsrewisor 
*peter Opsomer BVBA 

Lid van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door de statutaire zaakvoerder, 

Peter Opsomer" 

Neerlegging 

De verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris zullen worden 

neergelegd bij de bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van het 

onderhavig proces-verbaal. 

Besluit 

De Raad van Bestuur besluit om binnen het kader van het toegestaan kapitaal het 

maatschappelijk kapitaal te verhogen door de uitgifte van 2.722.221 nieuwe gewone aandelen 

van de Vennootschap. 

De Raad van Bestuur besluit dat deze kapitaalverhoging zal plaatsvinden door een 

inbreng in natura en met de uitgifte van 2.722.221 nieuwe gewone aandelen, ieder uitgegeven 

tegen een uitgifteprijs per aandeel van 27,8  euro,  zijnde de conventionele waarde 

overeengekomen tussen de partijen krachtens het  MPA,  in gedematerialiseerde vorm en van 

dezelfde aard, en die vanaf de datum van uitgifte, dezelfde rechten en voordelen (inclusief wat 

betreft dividenden en andere uitkeringen) zullen genieten als, en volledig vervangbaar zijn 

door de bestaande aandelen. De Vennootschap zal een aangifte indienen voor de toelating van 

de nieuwe aandelen tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels. 

De Raad van Bestuur besluit dat de kapitaalverhoging zal plaatsvinden onder de 

opschortende voorwaarde van, en met inwerkingtreding bij, de effectieve inbreng in natura 

door Pamajugo van een  vendor note  (die een bepaalde en vaste schuldvordering 

vertegenwoordigt) voor een bedrag van 75.677.743,8  euro  jegens Ontex (de  "Vendor Note")  

en uitgegeven krachtens het  MPA.  De  Vendor Note  wordt volledig en gedetailleerd omschreven 

in het bovenvermelde verslag van de commissaris. 

DERDE BESLUIT — Bevoegdheden. 

De Raad van Bestuur besluit om alle bevoegdheden op te dragen aan (a) twee 

bestuurders, gezamenlijk optredend, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, en (b) elke 

uitvoerend bestuurder, individueel optredend, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om 

alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering of tenuitvoerlegging van 

de besluiten genomen door de Raad van Bestuur, inclusief (i) het ondernemen van alle stappen 

bij elke regelgevende instantie of marktautoriteit met betrekking tot de uitgifte en de toelating 

tot de verhandeling van nieuwe aandelen, waaronder de FSMA, Euronext en Euroclear,  (ii)  het 

vaststellen van de vervulling van de opschortende voorwaarden, de daadwerkelijke 

inschrijvingen en de verwezenlijking van de daaruit volgende kapitaalverhoging, en  (iii)  de 

overeenkomstige wijziging van de statuten. 

STEMMING  

Elk van de bovenvermelde besluiten werd onderworpen aan de stemming door de 

bestuurders en werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

INFORMATIE — ADVIES 



De leden van de vergadering verklaren dat de notaris hen volledig in kennis heeft 

gesteld van hun rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de rechtshandelingen waaraan 

zij hebben deelgenomen en dat hij hen onpartijdig advies heeft verstrekt. 

RECHT OP GESCHRIFTEN 

Het registratierecht (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig  euro  

(95,00 EUR) .  

VOORLEZING 

De bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een 

ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben. 

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat 

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. 

De gehele akte werd door de notaris toegelicht. 

IDENTITEIT 

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige bestuurders, desgevallend 

vertegenwoordiger van de niet aanwezige bestuurders op zicht van hun identiteitskaart. 

SLUITING VAN DE VERGADERING  

De vergadering wordt opgeheven. 

WAARVAN PROCES-VERBAAL.  

Deze notulen werden vastgesteld op de bovenvermelde plaats en datum. 

Na gedeeltelijke lezing werden deze notulen ondertekend door de voorzitter, de 

bestuurders aanwezig in persoon en door mij, notaris. 

(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. 



Volmacht voor bestuurder  

Proxy for director 

,„  

Ondergetekende:  

The undersigned:  

naam: 
name: 

adres:  
address:  

Vertegenwoordigd door 

haar vaste vertegenwoordiger:  

Represented by 

its permanent representative:  

vennootschapsnaam:  

company name:  

zetel:  

registered office:  

ARTIPA 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelIjkheid 

Private limited  liability company,  

1780  Wemmel,  J. Van  Gijsellaan  75, België  

Mr.  Thierry NAVARRE,  geboren te  Majunga  (Madagaskar), 

op14 augustus 1O07. wonende ha178OVVamme|. J. Van 

GÜoeUuan75, België, met als nationaal nummer O70814487 

71 

Mr ThievryNA&4RRE, born/nMajunga/Madagaukud.on  

August  14, 1907/eoidingat1780Wemmel,.i VunGijse&nan 

75 67,  Belgium, with RR  nr. 670814 487 71 

"ONTEX GROUP NV" 
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het 
spaarwezen doet of heeft gedaan 
Public limited  liability company  

9300 Aalst, Korte Keppestraat 21/31, België. 

ondernemingsnummer: 
	

0G5O.880/g15— RPR Gent  (afdeling  Dendermonde) 

company number: 
	

0550.880.915 — RLE Ghent (division Dendermonde)  

Verleent hierbij volmacht met betrekking tot de raad van bestuur van de vennootschap  
hereby grants  a  proxy regarding the  meeting of  the  board of directors of  the company  

die plaatsvindt op: 

to be held  on:  

14.30 	uur  

2.30 	p.m• 

te: 

at: 
	 1040 Brussel, Wetstraat 57. 

(BRUSSELS 650602_1] 
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en stelt aan als lasthebber: 
and  appoints  as proxyhold ro:  

Mr. Charles BOUAZIZ  
en/of  

and/or  
Mr.  Luc MISSORTEN 

om hem op deze raad van bestuur te vertegenwoordigen. 
to  represent him  at  this  meeting of  the  board of directors 

Agenda Raad van Bestuur  

1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking 
tot het belang voor de Vennootschap van de inbreng in natura overeenkomstig artikel 802, §1 van 
het Wetboek van vennootschappen. 

2. Bevestiging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot 
het belang voor de Vennootschap van de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602, §1 van het 
Wetboek van vennootschappen en het verslag van de commissaris in verband met de inbreng in 
naturu, de methoden van waardering toegepast op de daaruit volgende inbreng en de vergoeding 
voor dergelijke inbreng overeenkomstig artikel 802. §1 van het Wetboek van vennootschappen. 

3. Voorwaardelijk besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door uitgifte 
van 2.722.221 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die vanaf de datum van de uitgifte ervan 
dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. 

De 2.722.221 nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan  THE WILMINGTON  
TRUST  COMPANY,  als trustee voor  THE  PAMAJUGO  IRREVOCABLE  TRUST, op 13 augustus 
2008. een trust opgericht naar het recht van de Staat De|æware, met maatschappelijke zetel te 
1100 N.  Market  Street, VVi|minQton, DE 19890.  Delaware, VSA  (hierna ^Puma|ugo^),  als 
tegenprestatie voor haar inbreng in de Vennootschap van de  Vendor Note  (zoals hierna 
gedefinieerd) voor een bedrag in hoofdsom van 75.677.743.8 aum, uitgegeven door, en blijk 
gevende van de schuldenlast van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
ONTEX, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Genthof 5, en met 
ondernemingsnummer 0419.457.296 (hierna ^Ootex^).  Alle nieuwe uitgegeven aandelen zullen 
volledig worden volgestort. De  Vendor Note  zelf maakt deel uit van de tegenprestatie betaald door 
Ontex en bepaalde van haar verbonden vennootschappen aan Pamajugo en bepaalde andere 
partijen in verband met de verkoop en verwerving van belangen in entiteiten die controle 
uitoefenen op de Grupo  Mabe  vennootschapsgroep, krachtens een Master  Purchase  Agreement 
van 3 november 2015, zoals gewijzigd en geherformuleerd op 26 februari 2016 (het  "MPA").  

4. Volmachten. 

[BRUSSELS 650602_1] 
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Agenda Board of directors 

1. Adoption of the special Board report regarding the interest for the Company of the 
contribution in kind in accordance with Article 602, §1 of the Belgian Companies Code 

2. Acknowledgement of the special Board report regarding the interest for the 
Company of the contribution in kind in accordance with Article 602, §1 of the Belgian Companies 
Code and the auditor's report on the contribution in kind, the valuation methods applied to the 
resulting contribution and the remuneration for such contribution in accordance with Article 602, §1 
of the Belgian Companies Code. 

3. Conditional resolution to increase the share capital by the issuance of 2,722,221 
new shares which shall be of the same kind and shall, as of the date of their issuance, benefit from 
the same rights and privileges as the existing shares. 

The 2,722,221 new shares will be issued to THE WILMINGTON TRUST COMPANY, as 
trustee for THE PAMAJUGO IRREVOCABLE TRUST, dated August 13, 2008, a trust organized 
and existing under the laws of the State of Delaware, with registered office at 1100 N. Market 
Street, Wilmington, DE 19890, Delaware, USA (hereinafter ''Pamaium"), as consideration for its 
contribution to the Company of the Vendor Note (as defined below) in a principal amount of 
75,677,743.8 euros, issued by, and evidencing indebtedness of, the private limited liability 
company  (besloten vennootschap  met  beperkte aansprakelijkheid)  ONTEX, with registered office 
at 9255 Buggenhout, Genthof 5, and company number 0419.457.296 (hereinafter, "Ontex"). All 
newly-issued shares will be fully paid-up for 100%. The Vendor Note itself is part of the 
consideration paid by Ontex and certain of its affiliates to Pamajugo and certain other parties in 
connection with the sale and purchase of interests in legal entities controlling the Grupo Mabe 
group of companies, pursuant to a Master Purchase Agreement dated November 3, 2015, as 
amended and restated on February 26, 2016 (the "MPA''). 

4. Powers of Attorney  

Bevoegdheden van de lasthebbers 

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende: 

I. 	deze raad van bestuur bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel; 

deel te nemen aan elke andere raad van bestuur met dezelfde agenda, indien deze zou 

zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen; 

3. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de 

agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op 

welke wijze ook, vóór de raad van bestuur ; 

4. 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. 
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Authority of the proxies 

Each proxy is hereby granted the authority to take the following actions on behalf of the 

undersigned: 

1, to attend this meeting of the board of directors and, as the case may be, to vote to 

postpone it; 

2. to attend any other meeting of the board of directors having the same agenda, should the 

first meeting be adjourned, postponed or should it not have been properly convened; 

3. to vote or abstain from voting on any proposal regarding the items on the agenda pursuant 

to the instructions given to the proxies, by whatever means, prior to the meeting; 

4. to sign any minutes, attendance sheet, register, deed or document concerning the above 

and, in general, to do all that is necessary and useful to implement this proxy.  

Schadeloosstelling van de lasthebbers 

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor elke 

schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van 

deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben 
nageleefd. Verder verbindt ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit 

goedgekeurd door de lasthebbers te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hen te 

vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden 

hebben nageleefd.  

Indemnification of the proxies 

The undersigned hereby undertakes to indemnify the proxies for any liability which they may incur 

in relation to any act carried out for the purposes of implementing this proxy, provided the proxies 

have respected the scope of their powers. Moreover, the undersigned undertakes not to seek the 

nullity of any resolution approved by any proxy and not to seek damages from the proxies, 

provided the proxies have respected the scope of their powers. 
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Gedaan te:  r— flLsT 
Executed in' 

OP/1:: 626 lOa I OIL~~i~  

Naam — voornaam: ARTIPA BVBA, 

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,  Thierry  Navarre 

Surname — name: 	ARTIPA  BVBA,  

represented by its permanent representative, Thierry Navarre  

Functie : 	 Bestuurder 
Title: 	 Director 

dilUP GF! .UKVi)' :. 

q3L(LEN) 

aÔLE(S)  
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