
 

 

 

F L U X Y S 

Naamloze Vennootschap 

 

Kunstlaan 31 - 1040 Brussel 

BTW BE 0827 783 746 

RPR Brussel 

 

 

 

Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van 

Fluxys NV (de Vennootschap) van 27 oktober 2021 (om 11.00 uur) 

 

 

Deze volmacht moet aan de Vennootschap medegedeeld worden uiterlijk op 21 oktober 2021 

om 17.00 uur (CET) per gewone post, per e-mail of per fax, op de volgende wijze: 

 

 

(1) Per post 

 

Dit origineel ondertekend formulier moet verzonden worden naar: 

Fluxys NV 

Corporate Secretary 

Kunstlaan 31 

1040 Brussel 

 

OF 

 

(2) Per e-mail 

 

Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet verzonden worden 

naar het Corporate Secretary 

E-mail: corporate.secretary@fluxys.com  

 

OF 

 

(3) Per fax 

 

Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet gefaxt worden naar 

het Corporate Secretary – faxnummer : 00.32.2.282.70.94 

 

 

 

mailto:corporate.secretary@fluxys.com
mailto:sven.decuyper@fluxys.com


Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Woonplaats / Zetel 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Eigenaar van 

 

 

 

 

 

aandelen van de Vennootschap 

 

 

 

 

 aantal   

 

duidt volgende persoon aan als lasthebber: 

 

Naam en voornaam:  

 

…………………………………………………….……………………………………………………………….….. 

 

om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de 

Vennootschap die zal worden gehouden op 27 oktober 2021 (om 11.00 uur) op de zetel van de 

Vennootschap of, ingeval van verdaging, op elke daaropvolgende algemene vergadering 

met dezelfde agenda; en machtigt hem/haar ertoe deel te nemen aan alle beraadslagingen 

en te stemmen over alle punten op de agenda, de notulen, aanwezigheidslijsten en andere 

bescheiden te ondertekenen, in de plaats te stellen en over het algemeen alles te doen wat 

nodig is voor de uitvoering van onderhavig mandaat. 

 

 

Gedaan te …………………………………………., op ……………………………….. 

 

 

Handtekening(en) : ………………………………………. 

 

 

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 OKTOBER 2021 

 

1. Kennisname van het gedetailleerd verslag van de raad van bestuur opgesteld 

overeenkomstig artikelen 7:191 en 7:204 van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de financiële 

gevolgen voor de aandeelhouders van de kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden 

(‘Kapitaalverhogingen voorbehouden aan de personeelsleden’). 

2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikelen 7:191 

en 7:204 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen m.b.t. het voornoemd 

bijzonder verslag van de raad van bestuur in het kader van de Kapitaalverhogingen 

voorbehouden aan de Personeelsleden. 



3. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in 

artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen ten gunste van de 

Personeelsleden.  

4. Kapitaalverhogingen voorbehouden aan de Personeelsleden, overeenkomstig artikel 7:204 

van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor een maximaal bedrag van 

2.999.985,93 EUR (uitgiftepremie inbegrepen). Overeenkomstig artikel 7:204 van het 

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt de uitgifteprijs van deze aandelen 

vastgesteld met een korting van 20% op de uitgifteprijs zoals deze prijs verantwoord is in de 

voornoemde verslagen, hetzij een prijs per aandeel van 26,19 EUR. Voor elk aandeel wordt 

van deze prijs een bedrag van 20 EUR geboekt als kapitaal en het saldo, hetzij 6,19 EUR 

wordt geboekt op een onbeschikbare reserve rekening genoemd ‘Uitgiftepremie’. De 

kapitaalverhogingen zullen verwezenlijkt worden door inbreng in geld. Onder de 

opschortende voorwaarde van de onderschrijving ervan, zal een maximum van 114.547 

nieuwe kapitaalaandelen uitgegeven worden van dezelfde aard en met dezelfde rechten 

en voordelen als de bestaande kapitaalaandelen. Zij zullen deelnemen in de winsten en 

recht geven op een dividend vanaf 1 januari 2022 (boekjaar 2021), maar betreffende 

dividenden behorende bij het boekjaar 2021, voor de helft van dividenden die zijn 

toegekend aan de andere aandelen.  Evenwel overeenkomstig artikel 7:204 van het 

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn deze nieuwe aandelen 

onoverdraagbaar gedurende een periode van vijf jaar vanaf het moment waarop er wordt 

op ingeschreven, behoudens de uitzonderingen. Tijdens die periode, behoudens 

uitzonderingen, kunnen de Personeelsleden hun aandelen niet overdragen.  

Die kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden worden onderverdeeld in twee 

kapitaalverhogingen: 

(a) In 2021 komt er een eerste kapitaalverhoging, voor een maximumbedrag van 785,70 

EUR x het aantal Personeelsleden, voor zover de inschrijvingen effectief zijn ontvangen en 

betaald tijdens de eerste inschrijvingsperiode, namelijk tussen 8 november en 8 december 

2021 ("Fiscale Schijf 2021"), niet reduceerbaar. Die eerste kapitaalverhoging zou moeten 

worden vastgesteld ten laatste op 31 december 2021.  

(b)  In 2022 komt er een tweede kapitaalverhoging: 

− voor een maximumbedrag van 785,70 EUR x het aantal Personeelsleden, voor zover de 

inschrijvingen effectief zijn ontvangen en betaald tijdens de tweede 

inschrijvingsperiode, namelijk tussen 17 januari en 17 februari 2022 ("Fiscale Schijf 2022"), 

niet reduceerbaar, en 

− voor een bedrag tot een totaal van 2.999.985,93 EUR min het bedrag waarop geldig 

werd ingeschreven van de Fiscale Schijven 2021 en 2022, voor zover de inschrijvingen 

effectief werden ontvangen en betaald tijdens de tweede inschrijvingsperiode 

("Reduceerbare Schijf 2022"). Bij overinschrijving wordt het overschot verminderd als 

volgt:  

• bepaling van het resterende saldo op het bedrag van 2.999.985,93 EUR na aftrek van 

de effectief ontvangen en betaalde inschrijvingen in het kader van de Fiscale 

Schijven 2021 en 2022; 

• bepaling van het bedrag waarop elk Personeelslid-aandeelhouder heeft 

ingeschreven in het kader van de Reduceerbare Schijf 2022; 

• het aantal nieuwe aandelen dat nog kan worden uitgegeven, zal in gelijke delen 

aan elk Personeelslid worden toegewezen, te beginnen met de minst hoge 

inschrijvingen en vervolgend met elke hogere inschrijvingsschijf, tot de Reduceerbare 

Schijf 2022 op is; 

• deze methode heeft als gevolg dat de vraag van aandeelhouders die voor een 



hoger bedrag hebben ingeschreven, sterker kan worden verminderd. 

5. Kennisname en goedkeuring door de algemene vergadering van de verbintenissen 

aangegaan door PGS betreffende de overdraagbaarheid van de ingeschreven aandelen 

in ruil voor een voorkooprecht. 

6. Op voorwaarde van de onderschrijving en de effectieve totstandkoming van voornoemde 

kapitaalverhogingen (met dien verstande dat hierop ook slechts gedeeltelijk kan worden 

ingeschreven), wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te 

brengen met de nieuwe kapitaalstaat en actualisatie van de statuten met een overzicht 

van de kapitaalevolutie. 

7. Machtiging aan de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, met recht tot 

indeplaatsstelling, teneinde de effectieve totstandkoming van de gehele of gedeeltelijke 

Kapitaalsverhogingen voorbehouden aan de Personeelsleden vast te leggen (inbegrepen 

de ‘Fiscale Schijf  2021’ et ‘Fiscale Schijf 2022 evenals de Reduceerbare Schijf 2022), het 

nieuw aantal uit te geven aandelen, de uitgiftepremie (te boeken op een onbeschikbare 

reserve rekening genoemd “Uitgiftepremie” ), en dit overeenkomstig artikel 7:186 van het 

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en teneinde de statutenwijziging die eruit 

voortvloeit per authentieke akte vast te leggen, ten laatste op 31 december 2021 (voor de 

Fiscale Schijf 2021) en ten laatste op 25 maart 2022 (voor de Fiscale en Reduceerbare 

Schijven 2022). 

 


