Brussel, 8 mei 2020

SPADEL SA/NV
Gemeenschappenlaan 110 - 1200 BRUSSEL
RPR Brussel 0405 844 436
Gewone Algemene Vergadering op 11 juni 2020 (15.00 u)
INFORMATIE OVER DE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS
Waarschuwing: Gelet op de uitzonderlijke situatie in verband met de Covid-19-epidemie is de prioriteit
van Spadel het behoud van de gezondheid en veiligheid van haar aandeelhouders, werknemers en
publiek. Daarom werd, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende
diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de
strijd tegen de Covid-19-pandemie (het “Koninklijk Besluit Covid-19”), beslist dat de aandeelhouders
alleen kunnen deelnemen aan de Gewone Algemene Vergadering door te stemmen (i) per brief of (ii)
bij volmacht door een volmacht te geven aan Mevr. Tatiana Goeminne, Company Secretary. Daarom
nodigen wij, overeenkomstig het bovenvermelde Koninklijk Besluit, aandeelhouders uit (i) gebruik te
maken van de volmachtformulieren of formulieren inzake stemming op afstand en (ii) hun eventuele
schriftelijke vragen te stellen uiterlijk op 7 juni 2020.
Een fysieke deelname aan de Algemene Vergadering van 11 juni 2020 is derhalve niet mogelijk.
U vindt verder in deze nota meer informatie over de specifieke modaliteiten om deel te nemen aan de
stemming en om uw vraagrecht uit te oefenen op schriftelijke wijze.
1.

Toelatings- en deelnemingsformaliteiten tot de Algemene Vergadering

a) Registratiedatum
Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en er te stemmen wordt slechts verleend
op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, op 28
mei 2020 om 24:00 uur (Belgisch uur) (de “Registratiedatum”).
(i) voor eigenaars van aandelen op naam, door de inschrijving ervan, op de Registratiedatum, in
het register van de aandelen op naam van de Vennootschap ;
(ii) voor eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, door de inschrijving ervan, op de
Registratiedatum, in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een
vereffeningsinstelling.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen zullen, op hun verzoek, van de erkende
rekeninghouder of vereffeningsinstelling waarbij hun aandelen ingeschreven zijn, een attest ontvangen
met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen dat op hun naam geregistreerd is op de
Registratiedatum, waarvoor zij aangegeven hebben aan de Algemene Vergadering te willen deelnemen.
Dit attest zal aan de Vennootschap moeten worden bezorgd overeenkomstig de bepalingen bepaald in
punt b) hieronder.
b) Bevestiging van deelneming
De aandeelhouders moeten bovendien hun voornemen om deel te nemen aan de Algemene
Vergadering op de volgende wijze aan de Vennootschap melden:
(i) voor eigenaars van aandelen op naam, aan de hand van het formulier van bevestiging van
deelname, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap. Het formulier dient uiterlijk
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op 7 juni 2020 aan de Vennootschap te worden bezorgd.
(ii) voor eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, de neerlegging van het attest dat werd
afgeleverd door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling waaruit blijkt hoeveel
gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder bezit op de Registratiedatum waarvoor hij
heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering. Het attest dient uiterlijk op 7 juni
2020 aan de Vennootschap te worden bezorgd.
Enkel de personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum en die overeenkomstig punt
b) hierboven, hun voornemen om deel te nemen aan de Vennootschap hebben bevestigd,
hebben het recht om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en er te stemmen, ongeacht
het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de Algemene Vergadering.
c) Volmachten
De aandeelhouders die willen stemmen bij volmacht moeten het door de Raad van Bestuur
goedgekeurde volmachtformulier beschikbaar op de website van de Vennootschap gebruiken en het
ingevulde en ondertekende formulier terugsturen naar de zetel van de Vennootschap.
Dit document moet op enigerlei wijze aan de Vennootschap worden toegezonden, onder meer door het
sturen van een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende
formulier en ten laatste op 7 juni 2020 aan de Vennootschap worden bezorgd.
Een model van dit formulier kan op eenvoudig verzoek ter maatschappelijke zetel worden verkregen en
kan eveneens worden gedownload op www.spadel.com, tabblad « Investor Relations », rubriek «
Informatie voor de aandeelhouders », daarna doorklikken naar de rubriek « Volmacht Formulieren ».
Conform artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in geval van
toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit zal een nieuw,
aangevuld volmachtformulier, dat aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke
steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter
beschikking van de aandeelhouders worden gesteld uiterlijk op 27 mei 2020.
De aandeelhouders worden uitgenodigd om de instructies te volgen die op het volmachtformulier staan
om rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden tijdens de Vergadering. Zoals vermeld in het
volmachtformulier, zullen aandeelhouders die geen steminstructies hebben gegeven geacht
worden aangaande alle voorgestelde beslissingen voor te stemmen.
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen voornoemde registratieen bevestigingsprocedure na te leven. Behoudens de door de Raad van Bestuur aangewezen
persoon, zijnde Mevr. Tatiana Goeminne, Company Secretary, kunnen geen lasthebbers fysiek
aanwezig zijn op de Vergadering.
d) Stemming op afstand
De aandeelhouders die op afstand wensen te stemmen moeten, overeenkomstig het Koninklijk Besluit
Covid-19, het door de Raad van Bestuur goedgekeurde formulier inzake stemming op afstand
beschikbaar op de website van de Vennootschap gebruiken en het ingevulde en ondertekende formulier
terugsturen naar de zetel van de Vennootschap.
Dit document moet op enigerlei wijze aan de Vennootschap worden toegezonden, onder meer door het
sturen van een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende
formulier en ten laatste op 7 juni 2020 aan de Vennootschap worden bezorgd.
Een model van dit formulier kan op eenvoudig verzoek ter maatschappelijke zetel worden verkregen en
kan eveneens worden gedownload op www.spadel.com, tabblad « Investor Relations », rubriek «
Informatie voor de aandeelhouders », daarna doorklikken naar de rubriek « Volmacht Formulieren ».
Conform artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in geval van
toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit zal een nieuw,
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aangevuld formulier inzake stemming op afstand, dat toelaat om te stemmen omtrent deze nieuwe
agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld
uiterlijk op 27 mei 2020.
De aandeelhouders worden uitgenodigd om de instructies te volgen die op het formulier inzake
stemming op afstand staan om rechtsgeldig te kunnen stemmen tijdens de Vergadering. De
aandeelhouders die wensen te stemmen op afstand dienen voornoemde registratie- en
bevestigingsprocedure na te leven.
2.

Wijziging van de agenda

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten,
kunnen punten aan de agenda toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot punten
die al ingeschreven zijn of die nog ingeschreven dienen te worden in de agenda, door middel van een
schriftelijke kennisgeving gericht aan de Vennootschap en dit ten laatste op 20 mei 2020. Bij deze
kennisgeving moet een schriftelijk bewijs gevoegd worden waaruit blijkt dat 3% van het kapitaal wordt
aangehouden, evenals de gegevens die de Vennootschap in staat moeten stellen een
ontvangstbevestiging op te sturen.
De Vennootschap zal ontvangst van deze verzoeken bevestigen binnen een termijn van achtenveertig
uur te rekenen vanaf die ontvangst.
In voorkomend geval zal de Vennootschap een geactualiseerde agenda publiceren, alsook een
gewijzigd volmachtformulier en formulier inzake stemming op afstand en dit ten laatste op 27 mei 2020.
De toegevoegde agendapunten en voorstellen tot besluit zullen slechts op de Algemene Vergadering
besproken worden op voorwaarde dat het vereiste deelnemingspercentage van het kapitaal
geregistreerd werd op de registratiedatum, op naam van de verzoekende aandeelhouder(s) en dat het
schriftelijke bewijs verschaft werd.
3.

Schriftelijke vragen van de aandeelhouders

Aangezien de Vergadering wordt gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders,
zal het niet mogelijk zijn om vragen te stellen tijdens de Vergadering.
De aandeelhouders kunnen enkel voorafgaand aan de Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de
Raad van Bestuur door deze uiterlijk tegen 7 juni 2020 per gewone brief of per e-mail aan de
Vennootschap voor te leggen.
De Vennootschap zal uiterlijk op de dag van de Algemene Vergadering, maar vóór de stemming,
schriftelijk reageren op de gestelde vragen door de antwoorden op de schriftelijke vragen te publiceren
op haar website www.spadel.com.
De schriftelijk vragen van de aandeelhouders die geldig aan Vennootschap werden gericht zullen enkel
worden beantwoord indien (i) de vraag betrekking heeft op de onderwerpen op de agenda van de
Vergadering, (ii) voor zover het antwoord dat zou worden verschaft niet van die aard is dat ze nadelig
zou zijn voor de zakelijke belangen van Spadel of voor de vertrouwelijkheidsverplichtingen die Spadel
heeft aangegaan, (iii) indien de aandeelhouder die de vraag stelt, de registratie- en
deelnemingsformaliteiten, zoals hierboven omschreven, heeft vervuld.
4.

Adres van de Vennootschap - Informatie

Ieder verzoek om informatie of ieder document dat krachtens deze nota aan de Vennootschap gericht
moet worden moeten uitsluitend gericht worden aan:
Spadel SA/NV
T.a.v. Mevr. Philippine De Wolf, General Counsel
Gemeenschappenlaan 110 - 1200 Brussel
E-mail : corporate@spadel.com
Tel. : +32 (0)497 485 415
***
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