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UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE GEWONEALGEMENE VERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP MAANDAG 29 JUNI 2020 

 
 
Agendapunt 3: Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2019 
 
De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31.12.2019 goed met:  
 
 

Stemmen voor: 31.085 
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 2.406 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen   83,73% 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 2019 
 
Hierna beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over het remuneratieverslag over 
boekjaar 2019 en keurt dit goed met: 
 

Stemmen voor: 33.491 
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen 83,73% 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: 28.426 
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 5.065 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen 83,73% 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: 33.491 
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen   83,73% van het kapitaal van 
de vennootschap) 

 
 
Agendapunt 6: Mandaat bestuurders 
 
De algemene vergadering beslist om mevrouw Nele Bockaert te herbenoemen als bestuurder voor een 
termijn van zes jaar, hetzij tot na de algemene vergadering van 2026: 
 

Stemmen voor: 20.556 
Stemmen tegen: 11.186 
Onthoudingen: 1.749 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen 83,73% van het kapitaal van 
de vennootschap) 

Mevrouw Nele Bockaert aanvaardt het mandaat. 
 
De algemene vergadering beslist om de CVA LMCL, vast vertegenwoordigd door de heer Luc 
Vansteenkiste, te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot na de algemene 
vergadering van 2026: 
 

Stemmen voor: 23.733 
Stemmen tegen: 9.277 
Onthoudingen: 481 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen   83,73% van het kapitaal van 
de vennootschap) 

De CVA LMCL, vast vertegenwoordigd door heer Luc Vansteenkiste, aanvaardt het mandaat. 
 
De algemene vergadering beslist om de heer Walter Verhaert niet te herbenoemen als bestuurder voor 
een termijn van zes jaar, hetzij tot na de algemene vergadering van 2026: 
 

Stemmen voor: 10.486 
Stemmen tegen: 19.866 
Onthoudingen: 3.139 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen 83,73% van het kapitaal van 
de vennootschap) 
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De algemene vergadering beslist om de BV Elifin, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van Aelst, te 
herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot na de algemene vergadering van 
2026. 
 

Stemmen voor: 21.674 
Stemmen tegen: 11.186 
Onthoudingen: 631 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen 83,73% van het kapitaal van 
de vennootschap) 

De BV Elifin, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van Aelst, aanvaardt het mandaat. 
 
 
De algemene vergadering beslist om de BV Andreas De Schryver, vast vertegenwoordigd door de heer 
Andreas De Schryver, te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot na de algemene 
vergadering van 2026. 
 

Stemmen voor: 26.392 
Stemmen tegen: 6.468 
Onthoudingen: 631 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen  83,73% van het kapitaal van 
de vennootschap) 

De BV Andreas De Schryver, vast vertegenwoordigd door de heer Andreas De Schryver, aanvaardt het 
mandaat 
 
De algemene vergadering beslist om de BV Casmati, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Desmet, 
te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, hetzij tot na de algemene vergadering van 
2026. 
 

Stemmen voor: 23.729 
Stemmen tegen: 9.127 
Onthoudingen: 635 
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 33.491 
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht: 33.491 

 (vertegenwoordigen 83,73% van het kapitaal van 
de vennootschap) 

De BV Casmati, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Desmet, aanvaardt het mandaat 
 
 
 
 

 

 

 


