SOLVAC
naamloze vennootschap
te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43
Rechtspersonenregister van Brussel
Ondernemingsnummer : 0423.898.710

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
STATUTENWIJZIGINGEN
Het jaar tweeduizend en twintig.
Op twaalf mei.
Te 1020 Brussel, Ransbeekstraat, 310.
Voor Ons, Meester Bernard WILLOCX, Notaris met standplaats te
Brussel.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap SOLVAC, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank
van ondernemingen onder nummer 0423.898.710.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Pierre WILLOCX, te
Brussel, op 24 januari 1983, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 29 januari 1983, onder nummer 494-1, waarvan de statuten voor
het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende
Notaris Bernard WILLOCX, op 14 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2019, onder nummers 19074142 en 19074141.

BUREAU
De zitting wordt om 16.20 uur, geopend onder het voorzitterschap van de
heer Jean-Pierre Gaston Marie Ghislain DELWART, gedomicilieerd te
Havelange, Malihoux, 11, Voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Heer Voorzitter duidt als Secretaris aan de BVBA DEEMANCO,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Sumatralaan, 23,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Dominique EEMAN,
Secretaris-Generaal van de vennootschap, alhier tussenkomende.
De functies van stemopnemers worden bekleed door Graaf Tanguy du
MONCEAU de BERGENDAL, wonende te 1150 Brussel, Robert Thoreaulaan,
30, en de Heer Cédric QUERTON, wonende te 1150 Brussel, Bloemenlaan, 4,
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beiden aandeelhouders hier tegenwoordig en die aanvaarden.
De Heer Bernard de Laguiche, Afgevaardigde-bestuurder, aanwezig via
videoconferentie overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van
9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het
kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (hierna het “Koninklijk Besluit
nr. 4”), vult het bureau aan.
Dit alles overeenkomstig artikel 21 van de statuten.
De identiteit van alle leden van het bureau werd op basis van hun
identiteitskaart door ondergetekende Notaris nagezien.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
In het licht van de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de Covid-19
pandemie en overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020
houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de
strijd tegen de Covid-19 pandemie, wordt de huidige vergadering gehouden buiten
de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders. Maar de vergadering wordt live
uitgezonden via video-uitzending op de website van Solvac, onder de vorm van
webcast ten behoeve van de aandeelhouders.
De aandeelhouders hebben vóór de vergadering op afstand
stemmen via formulier voor stemming op afstand of per volmacht.

kunnen

Bijgevolg beperkt de verschijning voor Ons, Notaris, zich tot de leden van
het bureau en de gevolmachtigde van de aandeelhouders, de heer Alex
DESSALLE, wonende te 1950 Kraainem, Armand Fortonlaan, 24, aangeduid
door de Raad van Bestuur.
De lijst van de vertegenwoordigde aandeelhouders, de volmachten die
allen onderhands zijn, en de formulieren van stemming op afstand zullen hierbij
aangehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE HEER
VOORZITTER
De Heer Voorzitter zet uiteen wat volgt :
1°)

De huidige Vergadering heeft als agenda :

Agenda
A.

Wederinkoop eigen aandelen

Voorstellen:
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1) te beslissen dat de vennootschap de eigen aandelen die zij zou verwerven
kan aanhouden en bijgevolg :
a) In artikel 7 b) van de statuten de volgende zin toe te voegen: “De
vennootschap kan bovendien haar eigen aandelen aanhouden volgens de
voorwaarden uit artikel 11.”
b) Artikel 10 ter 3° van de huidige statuten te vervangen door
volgende tekst: “In geval van vernietiging van de eigen aandelen verworven door
de vennootschap, krijgt de Raad van Bestuur de uitdrukkelijke toelating om het
aantal te vernietigen aandelen vast te stellen en om artikel 5 van de statuten aan te
passen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen.”
2) te beslissen om de toelating die werd verleend aan de Raad van Bestuur
om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van een
dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te verlengen voor een periode van 3
jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van deze
beslissing en, bijgevolg, te beslissen om de woorden “9 mei 2017” in het huidige
artikel 10 ter 2° van de statuten, te vervangen door de woorden “12 mei 2020”.
B.

Andere wijzigingen aan de statuten

1)
Wijze van stemopneming van de algemene vergadering
Voorstel van beslissing om de tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst :
“Onder voorbehoud van toepassing van de bij de wet opgelegde
beperkingen geeft ieder aandeel recht op één stem.
De stemmingen geschieden overeenkomstig de regels voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De stemmingen in de vergadering geschieden bij elektronische kastjes, of op
gelijk welke andere manier die het geheim van de stemming verzekert, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist bij meerderheid van stemmen.”
2)

Nieuwe statuten

Voorstel van beslissing – teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en enkele van de bepalingen
ervan te vereenvoudigen en moderniseren, – om de huidige tekst van de statuten,
zowel de Franse als de Nederlandse versie, gewoon te vervangen door een nieuwe
tekst (die in het bijzonder de wijzigingen voorgesteld in punt A. van de agenda
opneemt). Deze nieuwe tekst, is samen met een toelichting over de voorgestelde
wijzigingen (schrappingen of toevoegingen), beschikbaar sinds 10 april 2020 op
de website van de vennootschap onder de vermelding www.solvac.be. De
aandeelhouders kunnen deze documenten gratis verkrijgen door per e-mail een
verzoek te richten aan het adres contact@solvac.be.

2°) Overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen werden de bijeenroepingen die voornoemde agenda inhouden,
gedaan bij middel van aankondiging ten minste dertig dagen vóór de vergadering,
in :
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1) Het Belgisch Staatsblad van 10 april 2020.
2) L'Echo van 10 april 2020.
3) De Tijd van 10 april 2020.
De bewijsnummers dezer bladen worden op het bureau neergelegd.
4) op de vennootschapswebsite vanaf 10 april 2020.
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4, werden de wijzigingen
omtrent de modaliteiten van de huidige vergadering aangekondigd op 27 april
2020 op de website van de vennootschap.
3°) Daarenboven, aan de houders van aandelen op naam, van
converteerbare obligaties op naam of van inschrijvingsrechten op naam, aan de
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris werd dertig dagen vóór de
vergadering een brief gezonden, overeenkomstig artikel 7:128 §1 lid 2 van het
Wetboek van de Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van gemelde brief wordt tevens op het bureau neergelegd.
4°) Om de huidige Vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar de voorschriften van artikel
20 van de statuten onder voorbehoud van de bijzondere maatregelen van
toepassing krachtens het Koninklijk Besluit nr. 4.
5°) Het maatschappelijk kapitaal is thans vertegenwoordigd door
éénentwintig miljoen driehonderd vijfenzeventigduizenddrieëndertig (21.375.033)
aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en met stemrecht.
6°) Het artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen schrijft voor dat de Vergadering ten minste de helft van het
maatschappelijk kapitaal moet verenigen.
De alhier aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders bezitten
samen dertien miljoen vijfhonderd vijfenveertigduizend tweehonderd
zesenveertig (13.545.246) aandelen, zoals uit de aanwezigheidslijst blijkt, dus
meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (63,37%).
7°) Het stemrecht van de op de Vergadering vertegenwoordigde aandelen
wordt niet geschorst.
8°) Bijgevolg is deze Vergadering regelmatig samengesteld, en zij is
bevoegd en bekwaam om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die
op de agenda voorkomen.
9° Elk aandeel geeft recht op één stem en om aangenomen te worden,
moeten de voorstellen die op de agenda voorkomen, drie/vierden van de stemmen
verenigen (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend), overeenkomstig
artikel
7:153 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Beraadslaging :
Deze feiten worden

nagezien
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en

voor

echt bevonden door de

Vergadering die vaststelt en ondergetekende notaris verzoekt authentiek vast te
stellen dat zij bekwaam is om geldig te beraadslagen over de punten van de
agenda.
Presentatie:
De Heer Voorzitter legt vervolgens de context van de voorgestelde
beslissingen uit aan de algemene vergadering.
Vragen, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
De Heer Voorzitter stelt vast dat geen enkel schriftelijk vraag over de
punten die op de agenda voorkomen, door de aandeelhouders werd gesteld.
De Heer Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.
Daarna vat de Vergadering ieder punt van de agenda aan en neemt na
beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING
Wederinkoop van eigen aandelen
De Vergadering beslist dat de vennootschap de eigen aandelen die zij zou
verwerven kan aanhouden en bijgevolg in artikel 7 b) van de statuten de
volgende zin toe te voegen: “De vennootschap kan bovendien haar eigen aandelen
aanhouden volgens de voorwaarden uit artikel 11.”
Beraadslaging
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.
(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht :
13.545.246
(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal
vertegenwoordigen: 63.37%
(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.545.246
waarvan :
VOORSTEMMEN
13.407.988
TEGENSTEMMEN
1.133
ONTHOUDINGEN
136.125
Het voorstel dat 99,99 procent van de stemmen zonder rekening te houden
met de onthoudingen verkrijgt, wordt aangenomen.

TWEEDE BESLISSING
Wederinkoop van eigen aandelen (gevolg)
De Vergadering beslist om Artikel 10 ter 3° van de huidige statuten te
vervangen door volgende tekst:
“In geval van vernietiging van de eigen aandelen verworven door de
vennootschap, krijgt de Raad van Bestuur de uitdrukkelijke toelating om het
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aantal te vernietigen aandelen vast te stellen en om artikel 5 van de statuten aan te
passen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen.”
Beraadslaging
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.
(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht :
13.545.246
(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal
vertegenwoordigen: 63.37%
(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.545.246
waarvan :
VOORSTEMMEN
13.410.213
TEGENSTEMMEN
395
ONTHOUDINGEN
134.638
Het voorstel dat 99,99 procent van de stemmen zonder rekening te houden
met de onthoudingen verkrijgt, wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING
Wederinkoop van eigen aandelen (gevolg)
De Vergadering beslist om de toelating die werd verleend aan de Raad van
Bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van
een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te verlengen voor een periode
van 3 jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van deze
beslissing en, bijgevolg, te beslissen om de woorden “9 mei 2017” in het huidige
artikel 10 ter 2° van de statuten, te vervangen door de woorden “12 mei 2020”.
Beraadslaging
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.
(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht :
13.545.246
(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal
vertegenwoordigen: 63.37%
(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.545.246
waarvan :
VOORSTEMMEN
13.471.786
TEGENSTEMMEN
173
ONTHOUDINGEN
73.287
Het voorstel dat 99,99 procent van de stemmen zonder rekening te houden
met de onthoudingen verkrijgt, wordt aangenomen.

VIERDE BESLISSING
Wijze van stemopneming van de algemene vergadering
De Vergadering beslist om de tekst van artikel 22 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst :
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“Onder voorbehoud van toepassing van de bij de wet opgelegde
beperkingen geeft ieder aandeel recht op één stem.
De stemmingen geschieden overeenkomstig de regels voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De stemmingen in de vergadering geschieden bij elektronische kastjes, of op
gelijk welke andere manier die het geheim van de stemming verzekert, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist bij meerderheid van stemmen.”
Beraadslaging
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.
(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht :
13.545.246
(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal
vertegenwoordigen: 63.37%
(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.545.246
waarvan :
VOORSTEMMEN
13.503.943
TEGENSTEMMEN
14.698
ONTHOUDINGEN
26.605
Het voorstel dat 99,89 procent van de stemmen zonder rekening te houden
met de onthoudingen verkrijgt, wordt aangenomen.

VIJFDE BESLISSING
Nieuwe statuten
De vergadering beslist – teneinde de statuten in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en enkele van
de bepalingen ervan te vereenvoudigen en moderniseren, – om de huidige tekst
van de statuten, zowel de Franse als de Nederlandse versie, gewoon te vervangen
door een nieuwe tekst (die in het bijzonder de wijzigingen voorgesteld in punt A.
van de agenda opneemt). Deze nieuwe tekst, is samen met een toelichting over de
voorgestelde wijzigingen (schrappingen of toevoegingen), beschikbaar sinds 10
april 2020 op de website van de vennootschap onder de vermelding
www.solvac.be. De aandeelhouders kunnen deze documenten gratis verkrijgen
door per e-mail een verzoek te richten aan het adres contact@solvac.be.
De nieuwe tekst van de statuten is de volgende :
HOOFDSTUK I
NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1
Er wordt een naamloze vennootschap opgericht onder de naam
"SOLVAC". Het is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
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Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het “Belgisch Staatsblad”, naar enige andere plaats in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest verplaatst worden.
Bij enkel besluit van de Raad van Bestuur kan de vennootschap centra
van werkzaamheden, bijkantoren of agentschappen zowel in België als in het
buitenland oprichten.
Artikel 3
De vennootschap heeft ten doel alle financiële verrichtingen en meer
bepaald de aankoop, de ruil, de verkoop en het beheer van alle effecten,
aandelen en obligaties, het nemen van participaties, in welke vorm dan ook, in
bestaande of op te richten industriële, commerciële en financiële
vennootschappen en ondernemingen, alsmede alle beleggingen, leningen,
voorschotten of waarborgen.
In het algemeen kan de vennootschap zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, overal en op welke wijze dan ook, alle handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan.
Artikel 4
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Zij kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden bij
een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten
zijn gesteld.
HOOFDSTUK II
KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5
Het kapitaal is vastgesteld op honderd tweeënnegentig miljoen
zevenhonderd zesentachtigduizend zeshonderd vijfendertig euro (192.786.635
EUR), vertegenwoordigd door éénentwintig miljoen driehonderd
vijfenzeventigduizenddrieëndertig (21.375.033) aandelen, volledig volgestort
en zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6
De aandelen luiden op naam en zullen nominatief blijven.
Artikel 7
a) De aandelen kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke
personen die handelen voor eigen rekening.
b)
De aandelen mogen enkel door rechtspersonen of daarmee
gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) worden aangehouden mits
voorafgaande goedkeuring van deze personen overeenkomstig artikel 8. De
vennootschap kan bovendien haar eigen aandelen aanhouden volgens de
voorwaarden uit artikel 11.
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c) De paragrafen a) en b) zijn van toepassing op warrants alsook op
converteerbare obligaties of obligaties met warrant uitgegeven door de
vennootschap.
d) In verband met de toepassing van dezelfde artikelen 7 en 8 moeten met
rechts- personen worden gelijkgesteld : "nominees", "trustees", stichtingen,
gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beleggingsclubs, welke hun
rechtsvorm ook moge zijn, alsmede alle andere verenigingen of lichamen al dan
niet met rechtspersoonlijkheid, die niet in de strengste zin van het woord
beantwoorden aan het begrip natuurlijke persoon en die voor eigen rekening en
als werkelijke eigenaars handelen.
Artikel 8
Een rechtspersoon of een daarmee gelijkgestelde persoon bedoeld in
paragraaf d) van artikel 7 mag enkel aandelen aanhouden mits voorafgaande
goedkeuring door de Raad van Bestuur, die bij volstrekte meerderheid van
stemmen beslist.
De Raad van Bestuur kan echter krachtens een besluit, genomen bij een
drievierde-meerderheid van zijn leden, zijn bevoegdheid tot verlenen van
goedkeuring overdragen aan sommige van zijn leden, ten minste twee, onder
door de Raad te bepalen voorwaarden.
Het besluit de goedkeuring te verlenen of te weigeren hoeft niet
gemotiveerd te worden en er is geen verhaal op. Aan de toe goedkeuring
stemming kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden, onder meer
betreffende de termijnen binnen welke de voorgenomen verkrijging dient te
geschieden en aan de vennootschap tegenstelbaar gemaakt te worden.
De aanvraag tot goedkeuring kan uitgaan van de overdrager of van de
kandidaat- overnemer. Gaat de aanvraag uit van de overdrager, dan moet deze
daarin de nauwkeurige naam en de zetel van de voorgestelde overnemer of
overnemers opgeven, alsmede het aantal betrokken aandelen. Gaat de aanvraag
uit van de kandidaat-overnemer, dan moet deze naast zijn nauwkeurige
identiteit het aantal aandelen opgeven dat hij voornemens is te verwerven;
daarentegen hoeft hij niet de identiteit van de overdrager aan te duiden.
Bovendien dient de aanvraag tot goedkeuring te gebeuren in de vorm
vastgesteld door de Raad van Bestuur en moet zij worden vergezeld van de door
hem vereiste verantwoordingsstukken.
In geval van overgang van aandelen bij versterf dienen de legatarissen
van aandelen die krachtens artikel 7, par. b) aan goedkeuring onderworpen zijn,
deze goedkeuring aan de vennootschap te vragen met vermelding van het
inschrijvings- nummer van de aandelen en toevoeging aan hun aanvraag van de
bewijsstukken waaruit hun rechten op de nalatenschap van de overleden
aandeelhouder blijken.
Bij het ontbreken van een antwoord van de vennootschap aan de
aanvrager van een goedkeuring uiterlijk binnen zestig dagen na indiening van
dit verzoek zal de goedkeuring als verleend worden beschouwd. Indien de Raad
van Bestuur de aanvraag tot goedkeuring onvolledig acht, richt hij aan de
aanvrager een schriftelijk verzoek om hem de ontbrekende inlichtingen of
documenten te bezorgen. In dit geval begint de termijn van zestig dagen te
lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst van bedoelde inlichtingen of
documenten.
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Bij weigering van goedkeuring door de vennootschap aan een legataris
moet deze laatste de bedoelde aandelen overdragen aan één of meer personen
die gerechtigd zijn om ze te verwerven.
Alle in dit artikel bedoelde aanvragen, antwoorden en andere
kennisgevingen dienen bij een ter post aangetekende brief te geschieden. De
termijnen lopen vanaf de afgifte van de brief ter post, waarvoor het
ontvangbewijs als bewijs geldt. Deze termijnen zijn geen vrije termijnen. Alle
mededelingen aan de vennootschap dienen aan haar zetel te worden gericht.
De goedgekeurde personen moeten blijvend voldoen aan de
goedkeuringsvoorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Zij dienen de
Raad onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van de gegevens die zij
in hun aanvraag tot goedkeuring hebben meegedeeld. De Raad van Bestuur kan
elk nuttig onderzoek voeren om na te gaan of blijvend wordt voldaan aan de
genoemde voorwaarden. Te dien einde dienen de goedgekeurde personen aan
de Raad, op diens eerste verzoek, elke inlichting of document mee te delen
binnen de door de Raad vastgestelde termijn.
Van zodra de Raad van Bestuur vaststelt dat een goedgekeurde persoon
niet langer voldoet aan de goedkeuringsvoorwaarden of in gebreke blijft hem de
gevraagde inlichtingen of documenten te bezorgen binnen de vastgestelde
termijn, worden de stemrechten verbonden aan de aandelen die door deze
persoon worden aangehouden, opgeschort tot een nieuw besluit van de Raad
waarin wordt vastgesteld dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, of
tot de overdracht van de aandelen aan een natuurlijke persoon of aan een
goedgekeurde persoon.
De Raad van Bestuur kan geen goedkeuring verlenen aan rechtspersonen
of daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in paragraaf d) van artikel 7 van
zodra en tot zolang het totaal aantal aandelen aangehouden door goedgekeurde
personen twintig procent (20%) van het totaal aantal aandelen uitgegeven door
de vennootschap overschrijdt.
Voor de berekening van voornoemde grens van twintig procent (20%)
wordt geen rekening gehouden met de aandelen aangehouden door financiële
tussenpersonen die de Raad van Bestuur zou hebben goedgekeurd teneinde hen
toe te laten aandelen te verwerven om de liquiditeit van het aandeel in de markt
te verzekeren of in het kader van een vaste overname of een andere verrichting
van plaatsing van aandelen. De Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheid
om te dien einde goedkeuring te verlenen aan financiële tussenpersonen
niettegenstaande de overschrijding van voornoemde grens.
Artikel 9
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Medeeigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhouders en
pandschuldenaars moeten, voor de uitoefening van hun rechten, één enkele
persoon aanduiden als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap,
bij gebreke waarvan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten wordt
geschorst.
Artikel 10
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§ 1. Het kapitaal kan door de algemene vergadering worden verhoogd of
verminderd bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van
de statuten zijn gesteld.
§ 2. Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het kapitaal in één
of meer malen te verhogen op de door hem vastgestelde data en voorwaarden,
zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door
opneming van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag
van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).
Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 14
mei 2024 afloopt.
Zij kan door de algemene vergadering bij een besluit genomen
volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, één of meer
malen worden hernieuwd, telkens voor een termijn van ten hoogste vijf jaar.
§ 3. De nieuwe aandelen waarop in contanten wordt ingeschreven,
zullen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Onverminderd
artikelen 7 en 8 toepasselijk op de inschrijving op nieuwe aandelen stelt de
Raad van Bestuur de vorm en modaliteiten van de overdracht van het
voorkeurrecht vast.
De algemene vergadering of, in het hierboven in paragraaf 2
bedoelde geval, de Raad van Bestuur, zal de termijn bepalen gedurende welke
het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.
In afwijking van het vorenstaande zal de algemene vergadering of,
in de hierboven in paragraaf 2 en hieronder in paragraaf 5 bedoelde gevallen, de
Raad van Bestuur het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap en met
inachtneming van de regels voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kunnen beperken of opheffen, inclusief ten
gunste van één of meer vastgestelde personen.
§ 4. Indien de kapitaalverhoging, waartoe de Raad van Bestuur conform
paragrafen 2, 3 en 5 van dit artikel 10bis overgaat, een uitgiftepremie inhoudt,
dan zal het totaal van deze premie geboekt worden op een onbeschikbare
rekening "Uitgiftepremie", die, volgens de grootte van het kapitaal, de waarborg
voor derden zal vormen en die slechts verminderd of opgeheven zal kunnen
worden volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de statuten, geldend inzake vermindering van het kapitaal.
§ 5. De Raad van Bestuur zal ook, binnen de grenzen van het in dit
artikel 10 vastgestelde toegestane kapitaal, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen mogen overgaan tot de uitgifte van inschrijvingsrechten, of van
converteerbare obligaties, waarvan hij de vorm, de uitoefeningsmodaliteiten en
de overgangs- voorwaarden zal bepalen.
Artikel 11
De vennootschap kan slechts haar eigen aandelen verwerven ten gevolge
van een beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt
overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, die in het bijzonder het
maximaal aantal te verkrijgen aandelen bepaalt, de duur waarvoor de
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toestemming wordt verleend, dewelke de vijf jaar vanaf de bekendmaking van
de notulen van de algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad niet mag te boven gaan, evenals de minimum- en maximumwaarden.
De algemene vergadering van 14 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur
toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf vanaf de
datum van voormelde algemene vergadering, aandelen van de vennootschap te
verwerven tot maximaal drie miljoen (3.000.000) aandelen tegen een
eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderdvijftig euro (250
EUR).
De algemene vergadering van 12 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur ook
gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie jaar te
rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging van de statuten
door de algemene vergadering.
In geval van vernietiging van de door de vennootschap verworven eigen
aandelen, krijgt de Raad van Bestuur de uitdrukkelijke toelating om het aantal
te vernietigen aandelen vast te stellen en om artikel 5 van de statuten aan te
passen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen.
HOOFDSTUK III
BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste
vijf leden die door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste
vier jaar benoemd worden. Zij zijn herbenoembaar.
De kandidaturen voor een bestuurdersmandaat moeten op straffe van nietontvankelijkheid schriftelijk ten minste veertig dagen vóór de algemene
vergadering bij de vennootschap toekomen.
Wanneer de plaats van een bestuurder komt open te vallen door
overlijden, ontslag of omwille van enige andere reden, hebben de overblijvende
bestuurders het recht deze voorlopig in te vullen tot aan de eerstvolgende
algemene vergadering die zal overgaan tot definitieve benoeming.
Het lid van de Raad van Bestuur dat benoemd wordt ter vervanging van
diegene die zijn functies voortijdig heeft neergelegd, verkrijgt diens mandaat,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 13
De Raad van Bestuur kiest een voorzitter uit zijn leden.
Artikel 14
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de
vennootschap het vereisen, via oproeping per brief, fax of e-mail, en onder het
voorzitterschap van de voorzitter van de Raad. De Raad moet bijeengeroepen
worden als ten minste twee bestuurders daarom verzoeken.
De oproepingen moeten ten minste vijf dagen vooraf gedaan worden,
behoudens in dringende gevallen, die dan in de notulen gemotiveerd moeten
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worden. De vergaderingen worden op de in de oproeping aangegeven plaats
gehouden. Een bestuurder die niet fysiek aanwezig kan zijn bij de beraadslaging
van de Raad, mag per telefoon, videoconferentie of een ander soortgelijk
communicatiemiddel deelnemen.
De besluiten van de Raad van Bestuur, kunnen op initiatief van de
Voorzitter van de Raad of van de afgevaardigd-Bestuurder die belast is met het
dagelijks bestuur, bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders worden
genomen.
Artikel 15
Onverminderd artikel 8, al. 2 van de onderhavige statuten kan de Raad
van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit quorum wordt berekend
voor elk agendapunt, op basis van het aantal bestuurders dat kan deelnemen aan
de stemming en dus zonder rekening te houden met de bestuurders die zich
zouden moeten terugtrekken wegens een situatie van belangenconflict van
vermogensrechtelijke aard in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wordt dit quorum tijdens een zitting niet bereikt voor één of meer
agendapunten, dan kan de Raad echter in een tweede vergadering, gehouden na
een tweede oproeping uiterlijk binnen vijftien dagen, beraadslagen en beslissen
over de agendapunten van de voorgaande zitting waarover geen beslissing is
gevallen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Onverminderd artikel 8, al. 2 van onderhavige statuten worden de
beslissingen van de Raad bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij
staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan aan één van zijn collega's
uit de Raad per brief of e-mail volmacht verlenen om hem in een bepaalde
vergadering van de Raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
In dit geval wordt de lastgever, voor wat het aanwezigheidsquorum en de
stemming betreft, beschouwd aanwezig te zijn. Een bestuurder mag één of
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en kan, bovenop zijn eigen
stem, zoveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij
beschikt.
Artikel 16
Van de beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden
notulen gehouden; deze worden getekend door de leden die aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen; de gemachtigden
tekenen bovendien voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij
vertegenwoordigen. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven.
De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden eraan gehecht.
Artikel 17
De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap. Alles wat niet bij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan de algemene vergadering is
voorbehouden, behoort tot zijn bevoegdheid.
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De Raad van Bestuur kan een intern reglement uitvaardigen
overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De laatste goedgekeurde versie van dit intern reglement dateert
van 27 februari 2020.
De Raad van Bestuur draagt het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit dagelijks bestuur betreft,
over aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden gekozen. Hij kan
verder bepaalde bijzondere bevoegdheden aan een lasthebber verlenen.
De Raad bepaalt de bevoegdheden van de in de vorige alinea vermelde
personen.
Onverminderd de bevoegdheden verleend in verband met het dagelijks
bestuur of krachtens bijzondere lastgevingen wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd in de akten, inclusief die waarbij een openbaar
ambtenaar of een ministerieel officier optreedt, alsmede in rechte, door twee
bestuurders die gezamenlijk handelen.
Artikel 18
De wettelijke controle van de rekeningen wordt aan één of meer
commissarissen opgedragen ; de commissarissen worden benoemd door de
algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het .
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren in de zin van de artikelen 3:55 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De opdracht en de bevoegdheden van de
commissaris of commissarissen zijn die welke hun bij de wet zijn toegekend.
HOOFDSTUK IV
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19
De gewone algemene vergadering komt jaarlijks van rechtswege bijeen
op de tweede dinsdag van mei, om veertien uur dertig, op de zetel of op enige
andere in de oproepingen aan te duiden plaats.
De aandeelhouders kunnen door de Raad van Bestuur en door de
commissarissen in een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen
worden. De vergadering moet bijeengeroepen worden op verzoek van
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval
moeten de aandeelhouders de op de agenda te plaatsen punten en voorstellen
voor beslissingen in hun verzoek vermelden.
Een of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent van het
kapitaal bezitten kunnen ook verzoeken om in de voorwaarden voorzien door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen punten op de agenda te
plaatsen van eender welke algemene vergadering en voorstellen voor
beslissingen in te dienen betreffende de op te nemen of opgenomen
agendapunten van een reeds bijeengeroepen vergadering.
Artikel 20
Mogen deelnemen aan de vergadering, de aandeelhouders waarvan de
aandelen op hun naam ingeschreven zijn in het register van de aandelen op
naam van de vennootschap de veertiende dag vóór de vergadering om
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vierentwintig uur (Belgische tijd en die de vennootschap of de daartoe
aangestelde persoon ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de
vergadering daartoe schriftelijk of via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke emailadres in kennis gesteld hebben, met vermelding van het aantal aandelen
waarvoor ze wensen deel te nemen.
De aandeelhouders stemmen zelf of bij volmacht in de voorwaarden
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een
gemachtigde mag verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen. De
schriftelijke en ondertekende volmachten moeten ten laatste op de zesde dag
vóór de datum van de vergadering bij de vennootschap toekomen.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en
pandhoudende schuldenaren moeten zich respectievelijk door één en dezelfde
persoon laten vertegenwoordigen.
Zonder afbreuk te doen aan de formaliteiten voorgeschreven door
paragraaf 1 van onderhavige artikel moeten de volmachten in de vorm bepaald
door de Raad van Bestuur ter kennis gebracht worden op de plaats of plaatsen
of, in voorkomend geval, op het elektronisch adres vermeld in de oproeping, om
de vennootschap ten minste zes dagen vóór de vergadering te bereiken.
Artikel 21
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de
Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, door een Bestuurder.
De Voorzitter van de vergadering stelt de secretaris aan en wijst twee
aandeelhouders als stemopnemers aan.
Artikel 22
Onder voorbehoud van toepassing van de bij de wet opgelegde
beperkingen geeft ieder aandeel recht op één stem.
De stemmingen geschieden overeenkomstig de regels voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De stemmingen in de vergadering geschieden bij elektronische kastjes, of
op gelijk welke andere manier die het geheim van de stemming verzekert, tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist bij meerderheid van stemmen.
Artikel 23
De beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor afwezige en niet
akkoord gaande aandeelhouders.
Ze worden opgenomen in notulen ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
HOOFDSTUK V
JAARREKENING - VERDELING - RESERVE
Artikel 24
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 25
De nettowinst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld :
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Vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van de wettelijke
reserve; deze afhouding is niet langer verplicht zodra de reserve een tiende van
het kapitaal bedraagt.
Het saldo zal de bestemming krijgen die door de algemene vergadering
wordt beslist.
Artikel 26
De betaling van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaats
bepaald door de Raad van Bestuur, maar uiterlijk op 31 oktober na de gewone
algemene vergadering. De Raad van Bestuur kan ook besluiten, onder de in
artikel 7:213 van het Wetboek ven vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven voorwaarden, interimdividenden uit te keren.
HOOFDSTUK VI
ONTBINDING - LIQUIDATIE
Artikel 27
De vennootschap kan ontbonden en vereffend worden door een beslissing
van de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden van de artikelen
2:70 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In geval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door
toedoen van de leden van de Raad van Bestuur die op dat ogenblik in functie
zijn, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars
aanwijst, wier bevoegdheden zij in dat geval dient te bepalen.
De algemene vergadering regelt de wijze van liquidatie.
HOOFDSTUK VII
KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 28
Voor de uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder die in
het buitenland woonachtig is, bestuurder, commissaris, vereffenaar, geacht ten
zetel van de vennootschap woonplaats te hebben gekozen, waar alle akten hem
geldig kunnen worden betekend en kennis gegeven.
HOOFDSTUK VIII
KENNISGEVINGEN
Artikel 29
Iedere kennisgeving aan de vennootschap kan gedaan worden op volgend
adres: investor.relations@solvac.be.
De website van de vennootschap is de volgende: www.solvac.be.
Beraadslaging
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.
(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht :
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13.545.246
(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal
vertegenwoordigen: 63.37%
(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.545.246
waarvan :
VOORSTEMMEN
13.337.003
TEGENSTEMMEN
475
ONTHOUDINGEN
207.768
Het voorstel dat 99,99 procent van de stemmen zonder rekening te houden
met de onthoudingen verkrijgt, wordt aangenomen.
Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting opgeheven om 17.00 uur.
RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).
Van dit alles heeft ondergetekende Notaris de onderhavige notulen
opgesteld op plaats en datum als hierboven vermeld.
Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het Bureau en
de gevolmachtigde van de aandeelhouders met Ons, Notaris, getekend.
Suivent les signatures.
De handtekeningen volgen.
Suivent les annexes, savoir :
- la liste de présence
- 1224 procurations
- 11 formulaires de vote par correspondance.
De bijlagen volgen, te weten :
- de anwezigheidslijst
- 1.224 volmachten
- 11 formulieren van stemming op afstand.
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Pour l'acte avec n° de répertoire 2020/090, passé le 12 mai 2020
FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT
Enregistré trente-trois rôles, renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 1 le 27 mai 2020
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 7873.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
PREMIÈRE ANNEXE
Enregistré trente rôles, renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 1 le 27 mai 2020
Réference ASSP (6) Volume 0 Folio 100 Case 2480.
Droits perçus: cent euros (€ 100,00).
Le receveur
DEUXIÈME ANNEXE
Enregistré trente rôles, renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 1 le 27 mai 2020
Réference ASSP (6) Volume 0 Folio 100 Case 2480.
Droits perçus: (voir première annexe).
Le receveur

