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VOLMACHT
Ondergetekende:
Wonende te/met maatschappelijke zetel te
ten einde dezer vertegenwoordigd door (1)
eigenaar/eigenares van
aandelen van de naamloze vennootschap S.A. Spadel
N.V. ,met zetel te 1030 Brussel, Kolonel Bourgstraat 103
verklaart volmacht te geven aan (2):
die afzonderlijk kunnen handelen,
om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de
naamloze vennootschap S.A. Spadel N.V., die gehouden zal worden op maandag 27
september 2010 om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Kolonel
Bourgstraat 103, of op iedere andere datum en plaats waarop deze vergadering uitgesteld
zou worden, met de volgende agenda

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

ten einde, in zijn/haar naam, alle aanwezigheidslijsten en andere documenten of processenverbaal te ondertekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, alle stemmen uit te
brengen over de verschillende punten van de agenda en in het algemeen alles te doen wat
nuttig is, onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de eerbiediging van de statuten.

plaats en datum:

handtekening (3)

1 Bestemd voor de rechtspersonen: naam en hoedanigheid van de ondertekenaar van het document
vermelden
2 Krachtens artikel 20 van de statuten moet de volmachtdrager een aandeelhouder zijn; de
rechtspersonen mogen zich laten vertegenwordigen door een mandataris die geen aandeelhouder is;
de echtelieden mogen zich laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot; de minderjarigen en onder
curatele geplaatsten mogen zich laten vertegenwoordigen door hun voogden of curatoren.
3 handtekening gevolgd door de geschreven vermelding "goed voor volmacht"

