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VGP 

Naamloze Vennootschap 

Generaal Lemanstraat 55 bus 4 

2018 Antwerpen  

 

Ondernemingsnummer 0887.216.042 

Register van Rechtspersonen – Antwerpen (afdeling Antwerpen) 

BTW nummer BE O887.216.042 

 

(de "Vennootschap") 

 

 

STEMUITSLAG VAN DE BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 

AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2022 

 

 

1. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal 

en overeenkomstige wijziging van de statuten van de Vennootschap. 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht (agendapunt 1.2) wordt 

aangenomen met: 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht 16.314.442 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal 

vertegenwoordigen: 

74,72% 

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:  27.709.726 

- aantal stemmen voor:  24.251.320 

- aantal stemmen tegen:  3.433.303 

- aantal onthoudingen:  25.103 

d) Aantal stemmen ‘voor’ als een percentage van de aandelen 

bedoeld in sub(c) 

87,52% 

2. Hernieuwing van de bestaande machtiging aan de raad van bestuur betreffende de 

verkrijging en vervreemding van eigen aandelen in het geval van een ernstig 

dreigend nadeel zoals voorzien in artikel 40, tweede alinea, van de statuten van de 

Vennootschap. 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht (agendapunt 2.1) wordt 

aangenomen met: 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht 16.314.442 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

74,72% 

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:  27.709.726 

- aantal stemmen voor:  23.109.724 

- aantal stemmen tegen:  4.574.899 

- aantal onthoudingen:  25.103 

d) Aantal stemmen ‘voor’ als een percentage van de aandelen 

bedoeld in sub(c) 

83,40% 
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3. Hernieuwing van de bestaande machtiging aan de raad van bestuur betreffende de 

verkrijging van eigen aandelen zoals voorzien in artikel 40, derde alinea, van de 

statuten van de Vennootschap. 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht (agendapunt 2.2) wordt 

aangenomen met: 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht 16.314.442 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

74,72% 

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:  27.709.726 

- aantal stemmen voor:  25.245.151 

- aantal stemmen tegen:  2.439.472 

- aantal onthoudingen:  25.103 

d) Aantal stemmen ‘voor’ als een percentage van de aandelen 

bedoeld in sub(c) 

91,11% 

 

4. Wijziging van de bestaande statutaire tijdelijke bepalingen inzake verkrijging en 

vervreemding van eigen aandelen. 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht (agendapunt 2.3) wordt 

aangenomen met: 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht 16.314.442 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

74,72% 

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:  27.709.726 

- aantal stemmen voor:  24.225.924 

- aantal stemmen tegen:  3.458.699 

- aantal onthoudingen:  25.103 

d) Aantal stemmen ‘voor’ als een percentage van de aandelen 

bedoeld in sub(c) 

87,43% 

 

5. Goedkeuring van controlewijzigingsclausules. 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht (agendapunt 3.3) wordt 

aangenomen met: 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht 16.314.442 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

74,72% 

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:  27.709.726 

- aantal stemmen voor:  26.966.460 

- aantal stemmen tegen:  674.366 

- aantal onthoudingen:  68.900 

d) Aantal stemmen ‘voor’ als een percentage van de aandelen 

bedoeld in sub(c) 

97,32% 
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6. Toekenning van machtigingen tot uitvoering van de besluiten van de algemene 

vergadering. 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht (agendapunt 4.1) wordt 

aangenomen met: 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht 16.314.442 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

74,72% 

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:  27.709.726 

- aantal stemmen voor:  27.707.226 

- aantal stemmen tegen:  - 

- aantal onthoudingen:  2.500 

d) Aantal stemmen ‘voor’ als een percentage van de aandelen 

bedoeld in sub(c) 

99.99% 

 

7. Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de 

Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, 

griffies van de Ondernemingsrecht-bank, administraties en fiscale diensten. 

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht (agendapunt 4.2) wordt 

aangenomen met: 

a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht 16.314.442 

b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het 

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 

74,72% 

c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:  27.709.726 

- aantal stemmen voor:  27.707.226 

- aantal stemmen tegen:  - 

- aantal onthoudingen:  2.500 

d) Aantal stemmen ‘voor’ als een percentage van de aandelen 

bedoeld in sub(c) 

99.99% 

 

 


