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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Dossier: N° AVR/215- 1261/VV 	 Repertorium: N° 67.576 

FLUXYS Belgium 
naamloze vennootschap 

die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft 

te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31 

BTW (BE) 0402.954.628 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

Op heden, twaalf mei tweeduizend vijftien. 

Te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31. 

Voor Mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel, 

WORDT GEHOUDEN  
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze 

vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft FLUXYS 

Belgium, waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31, hierna "de 

Vennootschap" genoemd. 
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP 

De Vennootschap werd opgericht onder de benoeming "maatschappij voor 

gasvoorziening, naamloze vennootschap" afgekort "DISTRIGAS" krachtens akte verleden voor 

Meester Pierre De Doncker, Notaris te Brussel, op 8 januari 1929, bekendgemaakt in de Bijlagen 

bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari daarna, onder nummer 1296. 
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester 

Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel, op 14 mei 2013, bekendgemaakt in de 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder nummers 13082888 en 13082891. 

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 

0402.954.628. 
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU  

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 minuten onder het Voorzitterschap van 

de heer Daniel Termont, geboren te Gent, op 19 mei 1953, wonende te 9030 Gent, Korte 

Rijakkerstraat 30 die aanstelt tot secretaris: 

de heer Nicolas Christian Robert Daubies, geboren te Etterbeek, op 5 mei 1971, 

wonende te 3090 Overijse, Vanderweydendreef 60. 

De vergadering stelt aan als stemopnemers : Mevrouw Velghe Martine, wonende te 
1780 Wemmel, avenue des Alouettes 46 en de heer Piette Josly, wonende te 4690 Glons, rue 

Lulay 53. 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST 

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de 
maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die in persoon 

of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. 
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Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers 
van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke 
volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap. 

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" 
voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende 
notaris. 

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER  
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt: 
1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda: 

1. Wijziging van de statuten 
Tot volgende statutenwijziging kan alleen maar geldig worden besloten indien de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits de goedkeuring door tenminste 75% 
van de stemmen. 
1.1. Wijziging van de artikelen 7§1, 10 en 22 van de statuten als volgt teneinde de statuten  
in overeenstemming te brengen met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing  
van de effecten aan toonder: 
Voorstel van beslissing: 
- vervangen van de tekst van artikel 7§1, alinea 2 door de volgende tekst: 

"De aandelen van categorie D zijn op naam of gedematerialiseerd volgens de keuze van 
de aandeelhouder die de eventuele omzettingskosten draagt." 

- verwijderen van de tekst van alinea 3 van artikel 7§1.  
- vervangen van de tekst van artikel 7§1, alinea 6 door de volgende tekst: 

"In geval aandelen B zouden worden opgenomen in de officiële notering van een 
effectenbeurs, zal elke aandeelhouder die er bezit, hun omzetting in 
gedematerialiseerde aandelen kunnen vragen; eenmaal deze omzetting gebeurd is, 
zullen deze genoteerde aandelen vrij overdraagbaar zijn, niettegenstaande paragraaf 
twee hierna." 
Het nieuw artikel 7§1 van de statuten is als volgt opgesteld: 
"Artikel zeven : 
Paragraaf 1 
De aandelen van categorie B zijn en blijven op naam. 
De aandelen van categorie D zijn op naam of gedematerialiseerd volgens de keuze van 
de aandeelhouder die de eventuele omzettingskosten draagt. 
Het register van aandelen op naam en van gedematerialiseerde aandelen kan op 
elektronische gegevensdrager worden bijgehouden. 
Het "bijzonder aandeel" is op naam. 
In geval aandelen B zouden worden opgenomen in de officiële notering van een 
effectenbeurs, zal elke aandeelhouder die er bezit, hun omzetting in 
gedematerialiseerde aandelen kunnen vragen; eenmaal deze omzetting gebeurd is, 
zullen deze genoteerde aandelen vrij overdraagbaar zijn, niettegenstaande paragraaf 
twee hierna. 
Ten gevolge van deze aanvraag tot omzetting, zal de aandeelhouder-aanvrager van 
rechtswege evenwel beschouwd worden als aanbieder van de betrokken effecten aan 
de andere aandeelhouders volgens de procedure bepaald in paragraaf twee hierna, 
tegen een verkoopprijs die overeenstemt met de gemiddelde koers van het FLUXYS 
Belgium-aandeel volgens de notering aan Euronext Brussels gedurende de laatste 



3 

twintig zittingen die de officiële kennisgeving gedaan in toepassing van alinea vier van 
genoemde paragraaf twee, voorafgaan. 
De aandelen van de categorie B opgenomen in de officiële notering van een 
effectenbeurs worden automatisch omgezet in aandelen van de categorie D na deze 
toelating." 

- verwijderen van de tekst van alinea 2 van artikel 10: 
Het nieuw artikel 10 van de statuten is als volgt opgesteld: 
"De raad van bestuur mag te allen tijde besluiten obligaties te creëren en uit te geven. 
Hij mag de vorm, de rentevoet, de wijze en de tijdstippen van terugbetaling ervan, 
evenals alle andere voorwaarden van de uitgifte bepalen. 
Dit artikel is van toepassing op obligaties van alle aard." 

- vervangen van de tekst van artikel 22, alinea 1 door de volgende tekst: 
"Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een algemene vergadering en 
om er het aan de aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend 
op grond van de boekhoudkundige registratie van deze aandelen op naam van deze 
aandeelhouder op de registratiedatum, zijnde de veertiende dag voor de algemene 
vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het 
register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op 
de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling." 

1.2. Wijziginq van artikel 24 en van alinea 2 van artikel 17.4 in de Franstalige tekst van de 
statuten als volqt ten einde materiële fouten te verbeteren: 
Voorstel van beslissing: 
- vervangen van de tekst van alinea 2 van artikel 17.4 in de Franstalige tekst van de  

statuten door de volgende tekst: 
"De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de leden van de comités die in zijn 
schoot zijn opgericht." 

- vervangen van de tekst van artikel 24, alinea 2 in de Franstalige tekst van de statuten  
door de volgende tekst: 
"De voorzitter duidt een secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn; de 
vergadering wijst twee stemopnemers aan onder de aandeelhouders gekozen." 

1.3. Wijziginq van alinea 1 van artikel 17.4 van de statuten als volqt: 
Voorstel van beslissing: 
- vervangen van de tekst van alinea 1, 1e  streep van artikel 17.4 door de volgende tekst: 

"een auditcomité opgericht, uit ten minste drie (3) niet-uitvoerende leden van de raad 
van bestuur samengesteld, waarvan ten minste een meerderheid onafhankelijke 
bestuurders zijn; het auditcomité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een 
auditcomité alsook de andere bevoegdheden die haar kunnen worden toegekend door 
de raad van bestuur." 

2. Volmacht coördinatie 
Voorstel van beslissing: de vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt, ten dien einde 
woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm 
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin 
Geassocieerde Notarissen", voormeld, alle machten 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. 

De Voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) 
die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik 
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heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1 Wetboek van 
vennootschappen. 

II. Oproepingen 

11 Met betrekking tot de aandeelhouders  

De bijeenroepingen met vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van 

het Wetboek van vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van 

Vennootschappen gedaan. 

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in: 

a) het Belgisch Staatsblad van 10 april 2015; 

b) "L'ECHO" van 10 april 2015; 

c) "De Tijd" van 10 april 2015; 

d) media verspreid in de Europese Economisch Ruimte met name via NASDAQ OMX. 

De Voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau 

nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd. 
De tekst van de oproeping, evenals de modellen voor het stemmen bij volmacht 

werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de 

vennootschap vanaf 10 april 2015. 

De bijeenroepingen inhoudende de agenda werden verstuurd op 10 april 2015 naar de 

aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris, overeenkomstig de artikelen 533 

en 535 van het Wetboek van vennootschappen. 

De obligatiehouders werden opgeroepen overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek 

van vennootschappen door middel van aankondigingen in de pers zoals vermeld hierboven. 

De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van warrants op 

naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap 

werden uitgegeven, zijn. 

Ill. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering 

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan 

of de artikels 22 en 23 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het 

bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdokumenten alsmede de originele 

volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven. 

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum 

Er zijn thans in totaal zeventig miljoen tweehonderd drieënzestigduizend vijfhonderd 

en één (70.263.501) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder 

vermelding van nominale waarde. 

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 58.523.700 

aandelen B vertegenwoordigd zijn alsook 4.836.146 aandelen D. 

Bijgevolg vertegenwoordigen degenen die deelnemen aan de vergadering de helft van 

het kapitaal zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen. 

V. Stemrecht 

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, recht op één stem. 

De obligatiehouders hebben enkel een raadgevende stem. 

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 63.359.846 stemmen. 
VI. Vereiste meerderheid 
Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda vermeld onder punt 

n° 1 vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen 

waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen, behoudens het voorstel op de 

agenda onder punt n°2 die slechts een gewone meerderheid vereist van de aanwezige of 

geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. 
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VRAGEN  
Conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, nodigt de Voorzitter de 

deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen. 
Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de Voorzitter mee dat 

geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 
540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen. 

Geen enkele vraag wordt gesteld door het aanwezige publiek. 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN  

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze 
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda 
te beraadslagen. 

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN  
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslis- 

singen: 
EERSTE BESLISSING 
De vergadering beslist tot wijziging van de artikelen 7§1, 10 en 22 van de statuten als 

volgt teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de wet van 14 december 2005 
houdende afschaffing van de effecten aan toonder. 

De vergadering beslist: 
tot vervanging van de tekst van artikel 7§1, alinea 2 door de volgende tekst: 
"De aandelen van categorie D zijn op naam of gedematerialiseerd volgens de keuze van 
de aandeelhouder die de eventuele omzettingskosten draagt." 

- tot het verwijderen van de tekst van alinea 3 van artikel 7§1.  
- tot vervanging van de tekst van artikel 7§1, alinea 6 door de volgende tekst: 

"In geval aandelen B zouden worden opgenomen in de officiële notering van een 
effectenbeurs, zal elke aandeelhouder die er bezit, hun omzetting in 
gedematerialiseerde aandelen kunnen vragen; eenmaal deze omzetting gebeurd is, 
zullen deze genoteerde aandelen vrij overdraagbaar zijn, niettegenstaande paragraaf 
twee hierna." 
Bijgevolg is het nieuw artikel 7§1 van de statuten als volgt opgesteld: 
"Artikel zeven: 
Paragraaf 1 
De aandelen van categorie B zijn en blijven op naam. 
De aandelen van categorie D zijn op naam of gedematerialiseerd volgens de keuze van 
de aandeelhouder die de eventuele omzettingskosten draagt. 
Het register van aandelen op naam en van gedematerialiseerde aandelen kan op 
elektronische gegevensdrager worden bijgehouden. 
Het "bijzonder aandeel" is op naam. 
In geval aandelen B zouden worden opgenomen in de officiële notering van een 
effectenbeurs, zal elke aandeelhouder die er bezit, hun omzetting in 
gedematerialiseerde aandelen kunnen vragen; eenmaal deze omzetting gebeurd is, 
zullen deze genoteerde aandelen vrij overdraagbaar zijn, niettegenstaande paragraaf 
twee hierna. 
Ten gevolge van deze aanvraag tot omzetting, zal de aandeelhouder-aanvrager van 
rechtswege evenwel beschouwd worden als aanbieder van de betrokken effecten aan 
de andere aandeelhouders volgens de procedure bepaald in paragraaf twee hierna, 
tegen een verkoopprijs die overeenstemt met de gemiddelde koers van het FLUXYS 
Belgium-aandeel volgens de notering aan Euronext Brussels gedurende de laatste 
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twintig zittingen die de officiële kennisgeving gedaan in toepassing van alinea vier van 
genoemde paragraaf twee, voorafgaan. 
De aandelen van de categorie B opgenomen in de officiële notering van een 
effectenbeurs worden automatisch omgezet in aandelen van de categorie D na deze 
toelating." 

- tot het verwijderen van de tekst van alinea 2 van artikel 10: 
Bijgevolg is het nieuw artikel 10 van de statuten als volgt opgesteld: 
"De raad van bestuur mag te allen tijde besluiten obligaties te creëren en uit te geven. 
Hij mag de vorm, de rentevoet, de wijze en de tijdstippen van terugbetaling ervan, 
evenals alle andere voorwaarden van de uitgifte bepalen. 
Dit artikel is van toepassing op obligaties van alle aard." 
tot vervanging van de tekst van artikel 22, alinea 1 door de volgende tekst: 
"Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een algemene vergadering en 
om er het aan de aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend 
op grond van de boekhoudkundige registratie van deze aandelen op naam van deze 
aandeelhouder op de registratiedatum, zijnde de veertiende dag vóór de algemene 
vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het 
register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op 
de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling." 

Stemming:  

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven: 

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63.359.846 

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 
90,17 % 

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen: 63.359.846 

waarvan 

VOOR Eenparigheid 
TEGEN / 
ONTHOUDING / 

TWEEDE BESLISSING 
De vergadering beslist tot wijziging van  artikel 24 en van alinea 2 van artikel 17.4  in de 

Franstalige tekst van de statuten als volgt ten einde materiële fouten te verbeteren. 
De vergadering beslist: 

- tot vervanging van de tekst van alinea 2 van artikel 17.4 in de Franstalige tekst van de  
statuten door de volgende tekst: 
« Le Conseil d'administration détermine la rémunération des membres des comités 
créés en son sein. » 
"De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de leden van de comités die in zijn 
schoot zijn opgericht." 

- tot vervanging van de tekst van artikel 24, alinea 2 in de Franstalige tekst van de  
statuten door de volgende tekst: 
« Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire ; l'assemblée 
désigne deux scrutateurs choisis parmi les actionnaires. » 
"De voorzitter duidt een secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn; de 
vergadering wijst twee stemopnemers aan onder de aandeelhouders gekozen." 
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Stemming: 

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven: 

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63.359.846 

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 
90,17 

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen: 63.359.846 

waarvan 

VOOR Eenparigheid 

TEGEN / 

ONTHOUDING / 
DERDE BESLISSING 

De vergadering beslist tot wijziging van alinea 1 van artikel 17.4 van de statuten als 
volgt: 

vervanging van de tekst van alinea 1, 1e  streep van artikel 17.4 door de volgende tekst: 

"een auditcomité opgericht, uit ten minste drie (3) niet-uitvoerende leden van de raad 
van bestuur samengesteld, waarvan ten minste een meerderheid onafhankelijke 
bestuurders zijn; het auditcomité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een 
auditcomité alsook de andere bevoegdheden die haar kunnen warden toegekend door 
de raad van bestuur." 

Stemming:  

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven: 

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63.359.846 

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 
90,17 

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen: 63.359.846 

waarvan 

VOOR Eenparigheid 

TEGEN / 

ONTHOUDING / 

VIERDE BESLISSING 
De vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt, ten dien einde woonstkeuze 

doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", voormeld, 

alle machten 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. 

Stemming: 

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven: 

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63.359.846 

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 
90,17 
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3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen: 63.359.846 

waarvan 

VOOR Eenparigheid 

TEGEN / 

ONTHOUDING / 

INFORMATIE - RAADGEVING 

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, 
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte 
hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. 

IDENTITEIT 

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en —plaats en de 

woonplaats van de verschijners op zicht van hun identiteitskaart of hun paspoort. 

RECHTEN OP GESCHRIFTEN  
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00). 

SLUITING VAN DE VERGADERING  
De vergadering wordt geheven om 14 uur 44 minuten. 

WAARVAN PROCES-VERBAAL.  
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. 

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal goedgekeurd door de aanwezige en 

vertegenwoordigde aandeelhouders en ondertekend door de leden van het bureau, evenals 

door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom 
verzochten, en door ons, geassocieerd 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. 
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Liste des présences 	Assemblée générale extraordina're 
Aanwezigheidslijst 	Buitengewone algemene vergader 

de FLUXYS BELGIUM du 12/05/2015 
ng van FLUXYS BELGIUM van 12/05/2015 

N° 
Nr. 

Noms des actionnaires 
Namen der aandeelhouders 

Nombre d'actions 
Aantal aandelen 

Représenté par 
Vertegenwoordigd door 

Signatures 
Handtekeningen 

1 FLUXYS 
KUNSTLAAN 31 
1040 BRUSSEL 

63.217.100 
(waarvan 

58.523.700 B 
et 4.693.400 D) 

MM Daniël 
Termont, Claude 
Grégoire, Patrick 
Moenaert, Christian 
Viaene 

.... .., • 

2 DHR BENOOT ADOLPHE 
WIEMERSDREEF 19 
9000 GENT 

300 

, -/=----------' 	- 

3 MME VELGHE MARTINE 
AVENUE DES ALOUETTES 46 
1780 WEMMEL 

1.900 % 	-- 

- 

4 BNP PARIBAS B PENSION 
BALANCED 
RUE DE L'ASTRONOMIE 14B 
1210 BRUXELLES 

70.056 Mme Martine 
Velghe f' 

5 METROPOLITAN RENTASTRO 
GROWTH 
RUE DU PROGRES 55 
1210 BRUXELLES 

13.612 Mme Martine 
Velghe 

fl 

6 BNP PARIBAS B FUND I BELGIUM 
MONTAGNE DU PARC 3 
1000 BRUXELLES 

37.300 Mme Martine  
Velghe 

7 BNP PARIBAS B PENSION 
GROWTH 
RUE DU PROGRES 55 
1210 BRUXELLES 

7.491 Mme Martine 
Velghe 

8 BNP PARIBAS B PENSION 
STABILITY 
RUE DU PROGRES 55 
1210 BRUXELLES 

4.761 Mme Martine 
Velghe , 

9 MR NOLLET PIERRE 
AVENUE DE JETTE 219 
1090 JETTE 

1 -..„ 



10 DHR TORDEUR VALERE 
GROENEWEG 5 
1750 LENNIK 

3 

11 MEV VAN DROOGENBROECK 
SIMONE 
GROENEWEG 5 
1750 LENNIK 

2 

12 DHR PAUWELS ALFONS 
KROONSTRAAT 101 
3020 HERENT 

100 

13 MINISTERE DES FINANCES 
AVENUE DES ARTS 30 
1040 BRUXELLES 

1 
(Golden share) 

14 DHR VAN AUDENHAEGE 
HERMAN 
GROENEWEG 105 
3001 HEVERLEE 

3.538 

15 MEV RONSMANS LOUISE 
GROENEWEG 105 
3001 HEVERLEE 

3.537 

16 DHR DE BAKKER LUC 
EVERSLAARSTRAAT 72 
9160 LOKEREN 

17 MEV SCHIETTECAT LINDA 
EVERSLAARSTRAAT 72 
9160 LOKEREN 

18 DHR MERTENS RONY 
SCHAARBEEKLEI 37 
1800 VILVOORDE 

19 DHR DELEN JEAN-PIERRE 
BERKENLAAN 7/A 
2610 ANTWERPEN 

250 



DE VOORZITTER, 
LE PRESIDENT, 

DE S 
LES S 

OPNEMERS, 
RUTATEURS, 

De aanwezigheidslijst stelt vast dat 
	

aandeelhouders aanwezig 
La liste des présences constate que 	 actionnaires sont présents 

of vertegenwoordigd zijn en dat 
ou représentés et que 

(3, 3 5 5j maatschappelijke aandelen zijn neergelegd. 
parts sociales sont déposées 

die recht geven op 7  
donnant droit à 3.53,8L16-  

stemmen. 
voix. 

Brussel, 12 mei 2015 
Bruxelles, le 12 mai 2015 

DE SECRETARIS, 
LE SECRETAIRE, 
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