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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE  - 1 SEPTEMBER 2010 -   15.30 uur 

 
 S.A. SPADEL N.V. 
 Kolonel Bourgstraat 103 - 1030 BRUSSEL 
 RPR Brussel 0405 844 436 

 
Buitengewone Algemene Vergadering op 27 september 2010 (14.00 u) 

 
 
De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op maandag 27 september 2010 om 
14.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Kolonel Bourgstraat 103 - 
1030 Brussel. 
 
 Agenda 
 
Uitkering van een uitzonderlijke bruto dividend van 14,00 euros  (10,50 euros netto) per 
aandeel aan de 4.150.350 aandelen die daarop recht hebben, hetzij in totaal  58.104.900 
euros, betaalbaar op dinsdag 28 september 2010 tegen afgifte van coupon n° 11 
 
Voorstel tot besluit: 
De algemene vergadering beslist een uitzonderlijke bruto dividend uit te keren van 14,00 
euros  (10,50 euros netto) per aandeel aan de 4.150.350 aandelen die daarop recht hebben, 
hetzij in totaal  58.104.900 euros, betaalbaar op dinsdag 28 september 2010 tegen afgifte 
van coupon n° 11 

                 
 
Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, worden de aandeelhouders 
verzocht de voorschriften van artikel 19 van de statuten in acht te nemen; de aandelen aan 
toonder moeten ten laatste vijf dagen vóór de vergadering op de maatschappelijke zetel of 
op de zetels, vestigingen of agentschappen van de hiernabepaalde financiële instellingen 
gedeponeerd worden: BNP PARIBAS FORTIS, KBC, ING.   
Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, wordt het recht om deel te nemen 
aan de algemene vergadering onderworpen aan de deponering ten laatste vijf dagen vóór 
de vergadering, op de maatschappelijke zetel of op de zetels, vestigingen of agentschappen 
van de hierbovenbepaalde financiële instellingen, van een attest uitgeschreven door een, 
conform artikel 468 Wetboek Vennootschappen, erkende rekeninghouder of door de, door 
dezelfde bepaling, aangeduide vereffeningsinstelling, waarbij de onbeschikbaarheid van de 
aandelen tot aan de algemene vergadering wordt gecertifieerd. 
De houders van aandelen op naam moeten in het register van de aandelen op naam 
ingeschreven zijn ten laatste drie dagen vóór de vergadering; bovendien zijn zij gehouden, 
binnen dezelfde termijn, aan de vennootschap kennis te geven van hun intentie om deel te 
nemen aan de vergadering alsmede van het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming 
wensen deel te nemen. 
De aandeelhouders kunnen zich conform artikel 20 van de statuten laten 
vertegenwoordigen. Volmachtformulieren zijn ter beschikking op de corporate site van de 
vennootschap www.spadel.com of op het algemeen secretariaat van de vennootschap (02 / 
702.38.55). 
 
 De Raad van Bestuur  
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