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KBC Groep 

Naamloze Vennootschap 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 

BTW BE 0403.227.515  (RPR Brussel) 
 

VOLMACHT 
 
 
 
Ondergetekende,   
(volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming 
en zetel) 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Verklaart houder te zijn van  (aantal)……………….. ……… aande(e)l(en) van de naamloze 
vennootschap KBC Groep waarvoor hij/zij verklaart: 
 
 
 
I. volmacht te verlenen aan 
 
(volledige naam van één enkele gevolmachtigde1) 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
met recht van indeplaatsstelling 
 
krachtens en onder naleving van de bepalingen van art. 28 van de statuten, ten einde hem/haar, 
te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering, waarvan de agenda is 
vermeld in punt II hierna, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, 
Havenlaan 2, op donderdag 4 oktober 2018 om 10.00 uur.  
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
1 Uit artikel 547bis § 1 van het Wetboek van vennootschappen volgt dat een aandeelhouder van KBC Groep NV voor 
een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon mag aanwijzen als volmachtdrager, behalve in de volgende 
gevallen:  
- De aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen (met name op naam 
en gedematerialiseerd) die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van KBC Groep NV 
aanhoudt op meer dan één effectenrekening.  
- Een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere 
natuurlijke of rechtspersonen, kan volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een 
door hen aangeduide derde.  
De aandeelhouder wordt verzocht om per volmachtdrager die hij aldus wenst aan te wijzen, een afzonderlijk 
volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen.  
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II. de gevolmachtigde volgende steminstructies te verlenen 2: 
 
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 

604, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de toekenning aan 

de Raad van Bestuur van de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal te verhogen. 

 

Geeft geen aanleiding tot een stemming. 

 

2. Voorstel om voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de 

statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2018, 

aan de Raad van Bestuur de machtiging te verlenen om, in één of meer malen, het kapitaal 

te verhogen, door uitgifte van aandelen, van al dan niet achtergestelde converteerbare 

obligaties of van warrants die al dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde 

obligaties en dit  

 
1°) met een bedrag van twee honderd één en negentig miljoen euro (€ 291.000.000). Wanneer 

de Raad van Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot een 
uitgifte waarop in principe het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders van 
toepassing is, is hij bevoegd om tot een maximum van twee honderd één en negentig 
miljoen euro (€ 291.000.000) en in het belang van de vennootschap, dit voorkeurrecht op 
te heffen of te beperken;  

 
 en 

 
2°) met een bedrag van vier honderd en negen miljoen euro (€ 409.000.000). Wanneer de 

Raad van Bestuur gebruik maakt van dit onderdeel van de machtiging, is hij niet bevoegd 
om het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken 
 
en tot de overeenkomstige wijziging van de artikelen 7A en 7B van de statuten door de 
vervanging van deze artikelen door een nieuw artikel 7, als volgt : 
  
“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer 
malen te verhogen overeenkomstig door de Raad te bepalen modaliteiten en conform de 
op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging geldende wettelijke bepalingen. 
De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd om in één of meer malen te beslissen tot 
de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties of van warrants die al 
dan niet verbonden zijn aan al dan niet achtergestelde obligaties en die aanleiding kunnen 
geven tot verhoging van het kapitaal. 

Deze machtiging wordt verleend ten belope van een bedrag van: 
1°) twee honderd één en negentig miljoen euro (€ 291.000.000). Wanneer de Raad van 
Bestuur binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot 
kapitaalverhoging of tot uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of warrants 
waarop in principe het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders van toepassing 
is, is hij bevoegd om tot een maximumbedrag van twee honderd één en negentig miljoen 
euro (€ 291.000.000) en in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de 
bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.  
 

________________________________________________________ 
 
2 Indien de aandeelhouder (i) een gevolmachtigde aanduidt die een potentieel belangenconflict heeft met de 
aandeelhouder in de zin van artikel 547bis §4 W. Venn. of (ii) de naam van de gevolmachtigde niet invult (blanco 
volmacht), en de volmacht wordt opgenomen door een persoon die dergelijk potentieel belangenconflict heeft, dan mag 
overeenkomstig voormeld artikel de gevolmachtigde enkel stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de 
agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
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Hij kan dit ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, voor zover dit niet 
verboden wordt door de wet. Bij opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de 
Raad van Bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen, converteerbare obligaties 
of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders 

  
en 
 
2°) vier honderd en negen miljoen euro (€ 409.000.000). Wanneer de Raad van Bestuur 
binnen het kader van dit onderdeel van de machtiging beslist tot kapitaalverhoging of tot 
uitgifte van voormelde converteerbare obligaties of warrants, is hij niet bevoegd om het 
voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken. 
 
De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt beslist, kunnen 
gebeuren zowel door inbreng in geld of in natura als door omzetting van reserves, met 
inbegrip van de onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De omzetting van reserves kan 
gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 
Verder is de Raad van Bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van 
de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen 
en van de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de conversie van de 
obligaties of de uitoefening van de warrants binnen deze machtiging. 
De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen 
van de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene 
Vergadering van vier oktober tweeduizend achttien. Deze bevoegdheid kan worden 
hernieuwd overeenkomstig de op het ogenblik van de hernieuwing geldende wettelijke 
bepalingen.” 
 
De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders om de voorgestelde machtiging goed 
te keuren door een afzonderlijke stem uit te brengen voor elk van de onderdelen  onder 
1°) en 2°). 
 
De finale tekst van het voorgestelde nieuwe artikel 7 van de statuten wordt aangepast 
tijdens de vergadering in functie van het resultaat van de stemming over de onderdelen 
van de machtiging onder 1°) en 2°). 
 
Deel 1°) van de machtiging: 
 

 voor     tegen    onthouding 
 
Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te 
geven om voor te stemmen. 
 

Deel 2°) van de machtiging: 

 

 voor     tegen    onthouding 
 
Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te 
geven om voor te stemmen. 
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3. Voorstel om in Artikel 11 van de statuten het tweede en het derde lid met betrekking tot 
de inkoopmachtiging eigen aandelen te schrappen, nu deze bevoegdheid tot inkoop en 
vernietiging van de ingekochte aandelen volledig werd uitgeoefend.  

 

 voor     tegen    onthouding 
 
Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te 
geven om voor te stemmen. 

 
 
4. Voorstel om volmacht te geven aan  Kurt Grillet en Joeri Piessens, te dien einde 

woonstkeuze doende op het adres van de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm 
van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Berquin 
Notarissen”, elk individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de 
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen 
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.  
 

 voor     tegen    onthouding 
 
Indien u geen keuze of geen duidelijke keuze maakt, wordt u geacht instructie te 
geven om voor te stemmen. 
 

 

 
III. dat de gevolmachtigde 3 
 
zich moet onthouden bij de stemming over nieuw te behandelen onderwerpen die overeenkomstig 
artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen op de agenda kunnen worden opgenomen 
op verzoek van een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de 
vennootschap bezitten. 
 
Gelieve volgend vakje aan te kruisen indien u de gevolmachtigde wél wenst te machtigen om 
te stemmen over dergelijke nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda:   4  
 
 
Opgemaakt en ondertekend te (plaats)……………………………op (datum)…………………. 2018 
 
(handtekening van de aandeelhouder, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven 
vermelding “goed voor volmacht”) 
 
………………………………….. 
 
________________________________________________________ 

 
3 Artikel 533ter, §4, derde lid W. Venn. bepaalt dat de volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te 
stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet 
onthouden. 

 
4 In de gevallen beschreven in voetnoot 2 zal de gevolmachtigde enkel kunnen stemmen over nieuw te behandelen 

onderwerpen op de agenda op voorwaarde dat hij voor elk onderwerp over specifieke steminstructies beschikt. Deze 
steminstructies kunnen verleend worden middels het aangepast volmachtformulier dat uiterlijk op 4 september 2018 
beschikbaar zal zijn op de website www.kbc.com (Home > Corporate Governance > Algemene vergadering KBC 
Groep). 
 

 

http://www.kbc.com/

