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UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS 

GEHOUDEN OP MAANDAG 10 MEI 2021 
 
 

 
 
 
 
 
Agendapunt 3: Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2020 
 
De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31.12.2020 goed met:  
 
 

Stemmen voor: 32.792 

Stemmen tegen: 0 

Onthoudingen: 0 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 32.792 

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 

 (vertegenwoordigen  81,99 % van het kapitaal 
van de vennootschap) 

 
De goedkeuring van de jaarrekening impliceert de goedkeuring met de door de raad van bestuur 
voorgestelde resultaatverdeling. 
 
 
 
 
 
Agendapunt 4: Goedkeuring van het remuneratieverslag over boekjaar 2020 
 
Hierna beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over het remuneratieverslag over 
boekjaar 2020 en keurt dit goed met: 
 

Stemmen voor: 32.792 

Stemmen tegen: 0 

Onthoudingen: 0 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 32.792 

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 

 (vertegenwoordigen 81,99     % van het kapitaal 
van de vennootschap) 

 
 
 
 
 
Agendapunt 5:  
Kwijting aan de bestuurders 
 
Vervolgens geeft de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders voor het vervullen van hun 
mandaat met: 
 

Stemmen voor: 32.792 

Stemmen tegen: 0 

Onthoudingen: 0 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 32.792 

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 

 (vertegenwoordigen  81,99   % van het kapitaal 
van de vennootschap) 
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Kwijting aan de commissaris 
 
Vervolgens geeft de algemene vergadering kwijting aan de commissaris voor het vervullen van zijn 
opdracht met: 
 

Stemmen voor: 32.792 

Stemmen tegen: 0 

Onthoudingen: 0 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 32.792 

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 

 (vertegenwoordigen 81,99     % van het kapitaal 
van de vennootschap) 

 
 
 
 
 
Agendapunt 6: Mandaat bestuurders 
 
Vervolgens geeft de algemene vergadering kwijting aan mevrouw Caroline De Dijcker voor haar 
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020: 
 

Stemmen voor: 32.792 

Stemmen tegen: 0 

Onthoudingen: 0 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 32.792 

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 

 (vertegenwoordigen 81,99   % van het kapitaal 
van de vennootschap) 

 
 
Agendapunt 7: Benoeming commissaris 
 
De algemene vergadering beslist om BDO bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Thomas 
Durieux te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, hetzij tot na de algemene 
vergadering van 2024, met een vergoeding van 33.000 euro, exclusief BTW, IBR-bijdrage en out-of-
pocket expenses, jaarlijks geïndexeerd aan de gezondheidsindex: 
 
 

Stemmen voor: 32.792 

Stemmen tegen: 0 

Onthoudingen: 0 

Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 32.792 

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 

 (vertegenwoordigen  81,99   % van het kapitaal 
van de vennootschap) 

 
 
 
 

 


