" AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE "
in het Frans " COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE "
afgekort "CFE"
naamloze vennootschap
Zetel van de vennootschap : Oudergem (1160 Brussel) - Herrmann-Debrouxlaan, 40-42
Rechtspersonenregister Brussel
Ondernemingsnummer: 0400.464.795
___________

Bijeenroeping van de gewone algemene vergadering en
van de buitengewone algemene vergadering
van 2 mei 2019
De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders en de obligatiehouders uit om de gewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap, Herrmann-Debrouxlaan
40-42, 1160 Brussel, op donderdag 2 mei 2019 om 15.00 uur en om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die gehouden zal worden op dezelfde dag, onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering.
A.

Agenda van de gewone algemene vergadering:

1.

Beheerverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

2.

Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

3.

Goedkeuring van de jaarrekening
Voorstel tot besluit:
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op per 31 december 2018.

4.

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening
Voorstel tot besluit:
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

5.

Bestemming van de winst – Goedkeuring van het dividend
Voorstel tot besluit:
Goedkeuring van een brutodividend van 2,40 euro per aandeel, hetzij een netto dividend van 1,68 euro
per aandeel. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 22 mei 2019.

6.

Bezoldiging
6.1.

Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:
Instemming van het remuneratieverslag.
6.2.

Jaarlijkse bezoldigingen bestuurders en commissaris

Voorstel tot besluiten :
Goedkeuring van toekenning aan de voorzitter en aan elke bestuurder van de raad van bestuur, met
ingang op 1 januari 2019, van een bezoldiging van respectievelijk 100.000 euro en 20.000 euro, pro
rata temporis de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.
Goedkeuring van toekenning aan de bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, van zitpenningen
van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. De remuneratie van de
leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité blijft ongewijzigd.
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Goedkeuring van toekenning aan de commissaris van een remuneratie van 125.000 euro per jaar voor
de uitoefening van zijn mandaat. Deze remuneratie wordt jaarlijks geïndexeerd.
7.

Kwijting aan de bestuurders
Voorstel tot besluit:
Verlenging van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het
boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

8.

Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit:
Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar
afgesloten op 31 december 2018.

9.

Benoemingen
9.1.
Het mandaat van bestuurder van BVBA Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska
Servais, vervalt op de gewone algemene vergadering van 2 mei 2019.
Voorstel tot besluit:
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van BVBA Ciska Servais, vertegenwoordigd
door mevrouw Ciska Servais, voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering
van mei 2023. BVBA Ciska Servais, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, beantwoordt niet
aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 ter van het Wetboek van
Vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.
9.2.
Het mandaat van de commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. cvba,
vertegenwoordigd door de heren Michel Denayer en Rik Neckebroeck, eindigt na de algemene
vergadering van 2 mei 2019.
Voorstel tot besluit:
Onder voorbehoud van het akkoord van de ondernemingsraad, goedkeuring van de hernieuwing van
het mandaat van de commissaris, Deloitte, Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. cvba, vertegenwoordigd door
de heren Michel Denayer en Rik Neckebroeck, voor een termijn van drie (3) jaar eindigend na de
algemene vergadering van mei 2022.

B.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1.

Bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het
Wetboek van Vennootschappen inzake de hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging
in het kader van het toegestaan kapitaal, zoals hierna vermeld sub 2

2.

Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal –
Wijziging van artikel 4, alinea’s 2 en 3, van de statuten
Voorstel tot besluit:
De vergadering besluit om voor een periode van vijf (5) jaar de machtiging aan de raad van bestuur te
hernieuwen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van maximum vijf miljoen
euro (EUR 5.000.000) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet
achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants of andere roerende waarden al dan niet
gehecht aan andere effecten van de vennootschap.
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om over te gaan tot:
kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het
voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen; en
kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.
Bijgevolg wordt voorgesteld om alinea’s 2 en 3 van artikel 4 van de statuten van de vennootschap als
volgt te wijzigen:
“De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere
malen, te verhogen met een bedrag van maximum vijf miljoen euro (EUR 5.000.000). Ten belope van
dit bedrag, kan de raad van bestuur het kapitaal verhogen bij wijze van geldelijke of niet geldelijke
inbrengen, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.
De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf
de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene vergadering van
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aandeelhouders van 2 mei 2019.
De kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kan geschieden
overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer door middel
van inbreng in geld of, behoudens de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen of door
middel van omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves en van uitgiftepremies met of zonder
uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,
alsook door uitgifte van warrants of andere roerende waarden, al dan niet gehecht aan andere effecten
van de vennootschap, waarbij de raad gerechtigd is te beslissen dat de nieuwe effecten op naam zullen
blijven. De machtigingen kunnen worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de
aandeelhouders beperken of opheffen naar aanleiding van een kapitaalverhoging bij uitgifte van
converteerbare obligaties of obligaties waaraan warrants al dan niet verbonden zijn of, onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen terzake, bij uitgifte van warrants die geschieden binnen de
grenzen van het toegestaan kapitaal, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of van
personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur
of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van het voorkeurrecht een
uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening worden geboekt,
genaamd “uitgiftepremie”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het
maatschappelijk kapitaal, gesteld door het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur is gemachtigd na elke kapitaalverhoging binnen de grenzen van het
toegestaan kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het
kapitaal.
Overgangsbepaling:
De machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 30 april 2014, blijft van kracht tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene
vergadering van 2 mei 2019.”
3.

Hernieuwing van de aan de raad van bestuur toegekende machtiging tot inkoop van eigen
aandelen – Machtiging tot vervreemding - Wijziging van artikel 14 bis van de statuten
Voorstel tot besluit:
De algemene vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop van eigen aandelen, zoals deze
werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014, te hernieuwen voor
een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.
Bijgevolg besluit de buitengewone algemene vergadering :
om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen machtiging te verlenen
aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de raden van bestuur van haar rechtstreeks
gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van
Vennootschappen om : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen
vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering het maximum van het door het
Wetboek van Vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen,
door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overstemt met de laagste van de
laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen
verminderd met tien procent (10 %) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met
de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen
aandelen verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden,
hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de
machtiging tot inkoop van eigen aandelen ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het
kader van een aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het
laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de
begunstigden van het aandelenoptieplan, buiten de gereglementeerde markt te vervreemden.
om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen tevens de in Artikel 14 bis
– “Inkoop van eigen aandelen” voorziene machtiging te hernieuwen om gedurende een periode
van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, zonder verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te
vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een
ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar
verlengd worden.
De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het kapitaal, doch door
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vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in
de inventaris zijn ingeschreven.
Zolang de aandelen in het bezit zullen zijn van de vennootschap wordt het aan die aandelen
verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht, alsook de andere lidmaatschaps- en
vermogensrechten worden niet geschorst.
Bijgevolg wordt voorgesteld om artikel 14 bis van de statuten als volgt te wijzigen:
“De raad is gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering en
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen van de
vennootschap te verkrijgen of te vervreemden. De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder
vermindering van het kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde
waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven. Zolang de aandelen in het bezit zijn
van de vennootschap wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht,
alsook de andere lidmaatschaps- en vermogensrechten worden niet geschorst.
De machtiging om aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden is toegekend
voor een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging besloten door de
buitengewone algemene vergadering van 2 mei 2019 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder
verder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen, wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een
ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar worden
verlengd.
De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van haar rechtstreeks
gecontroleerde dochtervennootschappen, in de zin van artikel 627 van het Wetboek van
Vennootschappen, zijn bovendien gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van
Vennootschappen : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam
maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 2
mei 2019 het maximum van het door het Wetboek van Vennootschappen toegelaten aantal aandelen
van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die
overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop
van eigen aandelen verminderd met tien procent (10 %) en tegen een maximumprijs per aandeel die
overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van
inkoop van eigen aandelen verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te
vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam
maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor
de machtiging tot inkoop van eigen aandelen ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader
van een aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is
de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigden van het
aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden. Deze machtiging kan één of meerdere keren verlengd
worden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.
Overgangsbepaling:
De machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 30 april 2014, blijft van kracht tot de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging besloten door de buitengewone algemene
vergadering van 2 mei 2019.”
Indien de buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen wegens gebrek aan
vertegenwoordiging van het kapitaal, zal een nieuwe algemene vergadering worden gehouden, met dezelfde
agenda, op 29 mei 2019 om 15 Uur, op de maatschappelijke zetel te Oudergem (1160 Brussel), 40-42,
Herrmann-Debrouxlaan, die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
titels.
C.

Formaliteiten voor toelating tot de gewone algemene vergadering en tot de buitengewone
algemene vergadering

1.

Aandeelhouders die persoonlijk wensen deel te nemen
Enkel de aandeelhouders die aandelen van CFE bezitten ten laatste op de 14 de dag vóór de algemene
vergaderingen, zijnde 18 april 2019 om middernacht, Belgische tijd (de “Registratiedatum”), en die
uiterlijk op 26 april 2019 om middernacht bevestigen dat zij aan de gewone algemene vergadering en/of
aan de buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, worden toegelaten om eraan deel
te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde.
-

Voor de houders van aandelen op naam blijkt het bewijs van bezit van aandelen op de
Registratiedatum uit de inschrijving in het register van de aandelen op naam van CFE op deze
datum. Bovendien moet elke aandeelhouder uiterlijk op 26 april 2019 om middernacht, Belgische
tijd, verplicht het formulier “Intentie tot deelneming aan de algemene vergadering”, beschikbaar op
de website www.cfe.be, invullen en hetzij per post opsturen ter attentie van MSQ BVBA,
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vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, financieel en administratief directeur, HerrmannDebrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem, hetzij per e-mail op het e-mailadres
general_meeting@cfe.be.
-

2.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen blijkt het bewijs van bezit van aandelen op
de Registratiedatum uit de inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van
de vereffeninginstelling op de Registratiedatum. Bovendien dient elke aandeelhouder uiterlijk op 26
april 2019 om middernacht, Belgische tijd, zijn deelname te bevestigen aan zijn bank, met
vermelding van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder aan de vergadering wenst deel te
nemen.

Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen
Elke aandeelhouder die aandelen bezit op de Registratiedatum mag zich laten vertegenwoordigen op
de gewone algemene vergadering en/of op de buitengewone algemene vergadering.
De aandeelhouders die een volmachtdrager wensen aan te stellen om zich te laten vertegenwoordigen,
moeten uiterlijk op 26 april 2019 om middernacht, Belgische tijd, het getekende volmachtformulier,
beschikbaar op de website www.cfe.be, invullen en hetzij per post opsturen ter attentie van MSQ BVBA,
vertegenwoordigd door Fabien De Jonge, financieel en administratief directeur, Herrmann-Debrouxlaan
40-42 te 1160 Oudergem, hetzij per e-mail op het e-mailadres general_meeting@cfe.be.
Indien de volmacht per e-mail werd opgestuurd, moet de volmachthouder het ondertekende origineel
uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering afleveren.

3.

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen
Elke aandeelhouder die aandelen bezit op de Registratiedatum mag per brief stemmen op de gewone
algemene vergadering en/of op de buitengewone algemene vergadering.
De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen moeten uiterlijk op 26 april 2019 om middernacht,
Belgische tijd, het stemformulier, beschikbaar op de website www.cfe.be, invullen en ondertekenen en
enkel per post opsturen ter attentie van MSQ BVBA, vertegenwoordigd door Fabien De Jonge,
Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem. De
aandeelhouder die per brief stemt, moet verplicht de richting van zijn stem invullen op het formulier.

4.

Aandeelhouders die nieuwe onderwerpen wensen te laten inschrijven op de agenda
Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijke kapitaal bezitten,
kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering en/of van de
buitengewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking
tot op de agenda opgenomen of daarin te behandelen onderwerpen.
Aandeelhouders die onderwerpen wensen te laten inschrijven op de agenda van de gewone algemene
vergadering en/of van de buitengewone algemene vergadering of die voorstellen tot besluit wensen in
te dienen, moeten:
-

uiterlijk op 10 april 2019 om middernacht, Belgische tijd, een schriftelijk verzoek opsturen naar de
vennootschap, hetzij per post ter attentie van MSQ BVBA, vertegenwoordigd door Fabien De
Jonge, financieel en administratief directeur, Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem,
hetzij per e-mail op het e-mailadres general_meeting@cfe.be;

-

bewijzen dat ze op de datum van hun aanvraag alleen of samen minstens 3 % van het
maatschappelijke kapitaal bezitten, en hun aanvraag vergezellen hetzij van een certificaat van
inschrijving van de desbetreffende aandelen op naam in het register van de aandelen op naam dat
ze vooraf aan de vennootschap hebben gevraagd, hetzij van een door de erkende rekeninghouder
of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal
gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven;

-

bij hun aanvraag de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen, of de
tekst van de voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst moeten worden, voegen.

In voorkomend geval zal CFE uiterlijk op 17 april 2019 een nieuwe agenda van de gewone algemene
vergadering en/of van de buitengewone algemene vergadering publiceren volgens dezelfde
modaliteiten als de huidige agenda. Tegelijkertijd zal CFE op haar website de formulieren publiceren die
gebruikt kunnen worden voor het stemmen met volmacht en voor het stemmen per brief, aangevuld met
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de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit en/of de
afzonderlijke voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn.
De volmachten en de stemformulieren per brief die voor 17 april 2019 aan de vennootschap gestuurd
zijn, blijven geldig voor de onderwerpen die op de agenda staan. In het kader van een stem per
volmacht, zal de volmachtdrager bovendien gerechtigd zijn om te stemmen voor de nieuwe
onderwerpen op de agenda en/of de nieuwe voorstellen tot besluit zonder dat een nieuwe volmacht
vereist is, voor zover het volmachtformulier dit uitdrukkelijk voorziet. Het volmachtformulier mag ook
vermelden dat de volmachtdrager zich in dat geval moet onthouden.
5.

Aandeelhouders die vragen wensen te stellen
Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten van de gewone algemene vergadering en / of van de
buitengewone algemene vergadering, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien
aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de
vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben
verbonden. De vragen mogen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering of schriftelijk voor de
vergadering.
De aandeelhouders die vragen schriftelijk wensen te stellen vóór de vergadering moeten een e-mail
uiterlijk op 24 april 2019, om middernacht Belgische tijd, aan de vennootschap op het e-mailadres
general_meeting@cfe.be sturen. Enkel de schriftelijke vragen, gesteld door aandeelhouders die
voldaan hebben aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de vergadering (zie punt 1), zullen op
de vergadering beantwoord worden.

6.

Recht van de obligatiehouders om de algemene vergadering bij te wonen
Obligatiehouders mogen de gewone algemene vergadering en/of de buitengewone algemene
vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem, mits zij hun hoedanigheid van
obligatiehouder op de dag van de algemene vergadering kunnen aantonen aan de hand van een
certificaat dat afgeleverd werd door de financiële tussenpersoon bij wie zij hun obligaties houden.

7.

Terbeschikkingstelling van documenten
Iedere aandeelhouder en iedere obligatiedrager kan tijdens de kantooruren op de zetel van de
vennootschap (Herrmann-Debrouxlaan 40-42, 1160 Brussel) gratis een integrale kopie krijgen van de
jaarrekening, van de geconsolideerde jaarrekeningen, van het jaarverslag, van de agenda en de
volmacht- en stemformulieren en van het formulier “Intentie tot deelname”. Verzoeken om kosteloos een
kopie te krijgen kunnen ook per e-mail worden verstuurd aan general_meeting@cfe.be.

8.

Website
Alle relevante informatie met betrekking tot de algemene vergaderingen van 2 mei 2019 is beschikbaar
op de website van de vennootschap: http://www.cfe.be.
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