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RESILUX
Naamloze vennootschap
Damstraat 4, 9230 Wetteren
Ondernemingsnummer BTW BE 0477.354.397
RPR Dendermonde
(de “Vennootschap”)

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
Opgesteld in uitvoering van de artikelen 583 en 596 van het Wetboek van Vennootschappen met
betrekking tot de uitgifte van warrants in het kader van het Warrantplan 2013 en de opheffing van het
voorkeurrecht in dit verband
28 januari 2013

Deze uitgifte betreft financiële instrumenten van specifieke aard (‘sui generis’), aangezien zij bij
uitoefening aanleiding geven tot een inschrijving op een kapitaaisverhoging, tenzij de Raad van Bestuur
van de Vennootschap discretionair beslist om bestaande aandelen uit te keren die door de Vennootschap
worden ingekocht. Afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur zijn de instrumenten dus te
beschouwen als warrants of als aandelenopties.
Gelet op de omstandigheid dat voor dergelijke financiële instrumenten geen regeling bestaat in het
vennootschapsrecht, heeft de Raad van Bestuur beslist om de wettelijke regeling voor warrants te volgen.
In voorliggend document wordt daarom gemakkelijkheidshalve het bijhorende begrippenkader
(‘warrantplari’, ‘warrants’, ...) gebruikt. De Raad van Bestuur benadrukt echter dat de uitgegeven
instrumenten enkel aanleiding zullen geven tot een kapitaaisverhoging indien de Raad van Bestuur beslist
om geen bestaande aandelen maar nieuwe aandelen uit te keren (m.a.w. de beslissing om bestaande
aandelen uit te keren geldt als ontbindende voorwaarde van de kapitaaisverhoging).
De Raad van Bestuur is van oordeel dat het nuttig kan zijn om bestaande aandelen uit te keren, o.m.
wanneer de Vennootschap over voldoende ongebruikte ingekochte aandelen beschikt of wanneer zulks
verantwoord is op basis van economische criteria of kostenoverwegingen. De Raad van Bestuur zal met
deze effecten sm generis rekening houden bij de berekening van de gedilueerde winst per aandeel conform
lAS 33.
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Voorwerp van het verslag

1.

Dit verslag is opgesteld op 28 januari 2013 door de Raad van Bestuur van de Vennootschap:
-

-

yreenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vcnnootscha_ppu, als toelichting bij het
voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap om 50.000 warrants uit te geven in het
kader van het Warrantplan 2013, en binnen het kader van het toegestane kapitaal, ten voordele
van bepaalde werknemers van de Vennootschap. Een kopie van het Warraritplan 2013 wordt als
bijlage bij dit verslag aangehecht.
overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen, als toelichting bij het
voorstel van de Raad van Bestuur van de Vennootschap om in het kader van het Warrantplan
2013 het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen. De buitengewone
algemene vergadering van 20 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur de machtiging gegeven om het
voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen wanneer de
kapitaaisverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en in het kader van de
uitgifte van warrants ten gunste van het personeel.

Voorgestelde verrichting

II.

De Raad van Bestuur stelt de uitgifte voor van 50,000 warrants in het kader van het Warrantplan 2013 ten
behoeve van bepaalde werknemers van de Vennootschap. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat zich
onder de begunstigden geen bestuurders van de Vennootschap bevinden.

Elke warrant zal aan de houder het recht verlenen om in te schrijven op één (1) aandeel van de
Vennootschap, volgens de rnodaliteiten zoals beschreven in het Warrantplan 2013. Het maximum aantal
nieuwe aandelen die kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de warrants bedraagt dus 50.000.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om bestaande aandelen te leveren in de plaats van de
uitgifte van nieuwe aandelen.

Bijzondere voorwaarden verbonden aan de uitgifte en uitoefening van de warrants

III.

Alle voorwaarden verbonden aan de uitgifte en de uitoefening van de warrants zijn beschreven in het
Warranrplan 2013 dat ter registratie zal worden neergelegd samen met de notariële akte tot uitgifte van de
warrants. De belangrijkste kenmerken ervan kunnen als volgt worden samengevat:
1.

Begunstigden

In totaal kan de Raad van Bestuur, (op voorstel van het Remuneratiecornité), 50.000 warrants toekennen
aan de geselecteerde deelnemers, allen werknemers van de Vennootschap.
2.

Uitoefenpcriode en duur van dc Warrants

De geldigheidsduur van de warrants bedraagt 5 jaar te rekenen vanaf de datum van het aanbod.
De toegekende warrants kunnen worden uitgeoefend gedurende de volgende periodes: de maand april en
de maand oktober van 2017.
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De warrants die niet werden uitgeoefend voor of ter gelegenheid van de hierboven vermelde laatste
uitoefenperiode, of andere door de Raad van Bestuur voorziene uitoefenperiodes in overeenstemming
met de bepalingen van het Warrantplan 2013 vervallen van rechtswege en kunnen bijgevoig niet meer
worden uitgeoefend.
-

-,

3.

Uitoefenprijvdnt

De uitoefenprijs van de warrants (m.n. de prijs die betaald dient te worden voor het verkrijgen van één
aandeel) is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de beurs
gedurende de dertig dagen die de datum van het aanbod voorafgaan. Bovendien zal de uitoefenprijs in
geen geval lager zijn dan de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op de datum van uitgifte
van de warrants.
De uitoefenprijs zal voor het gedeelte dat overeenstemt met de fractiewaarde van de bestaande aandelen
op het ogenblik van de uitoefening van de warrants uit kapitaal bestaan. Het saldo zal worden geboekt op
een niet-beschikbare rekening ‘uitgiftepremies’ genaamd die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
kapitaal door de Raad van Bestuur, slechts kan worden beschikt, overeenkomstig de voorwaarden gesteld
door het Wetboek van Vennootschappen voor statutenwijzigingen.
Ingeval de Raad van Bestuur zou beslissen om (voor een gedeelte van de uitgeoefende warrants) bestaande
aandelen te leveren, dan zal er ten gevolge van de uitoefening van (dit gedeelte van) de warrants geen
kapitaalsverhoging volgen, en zullen bestaande, door de Vennootschap ingekochte aandelen worden
geleverd.

Verantwoording van de verrichting tot uitgifte van warrants en opheffing van het
voorkeurrecht

1V.

De uitgifte van de 50.000 warrants gebeurt met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders ten gunste van de Vennootschap en voor rekening van bepaalde werknemers van de
Vennootschap.
De Raad van Bestuur is van mening dat de uitgifte van de warrants en daarmee gepaard gaande de
opheffing van het voorkeurrecht gerechtvaardigd en in het belang van de Vennootschap en haar
aandeelhouders is, onder andere omwille van de volgende redenen:
(i)

Het creëren van een incentive op lange termijn voor werknemers die een belangrijke bijdrage
kunnen leveren voor het succes en de groei van de Vennootschap;

(ii)

De Vennootschap de mogelijkheid geven om bekwame en ervaren werknemers aan te
trekken en te behouden; en

(iii)

Een gemeenschappelijk belang te creëren tussen de begunstigde van de warrants enerzijds en
de aandeelhouders van de Vennootschap anderzijds, dat gericht is op een waardestijging van
het aandeel van de Vennootschap.

Algemeen gesteld zal de verwezenlijking van het Warrantplan 2013 de Vennootschap, de aandeelhouders
en de begunstigden onder het plan ten goede komen.
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De warrants worden gratis aangeboden aan de geselecteerde deelnemers. De Raad van Bestuur is van
oordeel dat het gratis aanbod in het belang van de Vennootschap is aangezien het kadert in de globale HR
politiek van de Vennootschap met het oog op retentie en incentivering van de personeelsleden.
Het aanbod van warrants en de uitoefening daarvan is niet verbonden aan prestatiecriteria. Derhalve
worden de warrants niet beschouwd als (prestatie gerelateerde of andere) variabele remuneratie.

V.

Financiële gevolgen en weerslag op aandeel in het kapitaal en winst

V.1. Maatschappelijk kapitaal. dividend en 8temrechten
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt op datum van dit verslag 17.183.856
EUR en wordt vcrtcgenwoordigd door 1.980.410 aandelen zonder nominale waarde, die elk
1/1 .980.410d van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien alle warrants worden aanvaard en uitgeoefend in het kader van het Warrantplan 2013 zal dit
resulteren in de uitgifte van 50.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap, hetzij één aandeel per
uitgeoefende warrarit, tenzij de Raad van Bestuur beslist om bestaande aandelen uit te keren, in welk
geval er geen verwatering is op het niveau van kapitaal en dividend. Rekening houdend met de huidige
fractiewaarde per aandeel van 8,68 EUR, zal de uitoefening van alle warrants resulteren in een
verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap van 434.000, EUR.
Rekening houdende met het aantal bestaande aandelen in
totale aantal uit te oefenen warrants in het kader van
verwatering met betrekking tot de stemrechten verbonden
aandeelhouders zou kunnen ontstaan, eerder gering zijn, ni.

dc Vennootschap (1.980.410), en met het
het Warrantplan 2013, zal de maximale
aan de aandelen die er voor de bestaande
(afgerond) 2,5° a.

Y.2. Fractiewaarde en eigen vermogen
De uitoefenpnjs van de warrants zal voor de werknemers gelijk zijn aan het gemiddelde van de
slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de beurs gedurende de dertig dagen die de
datum van het aanbod voorafgaan.
Aangezien de uitoefenprijs van de warrants niet lager zal zijn dan de huidige fractiewaarde van de
aandelen van de Vennootschap, zal de uitoefening van de warrants geen negatief effect hebben op de
fractiewaarde van het aandeel en zal zij resulteren in een toename van het eigen vermogen van de
Vennootschap in functie van het aantal warrants dat zal worden uitgeoefend, de uitoefenprijs en het
aantal nieuwe aandelen dat hierbij wordt uitgegeven.
De eigen vermogenswaarde per aandeel kan stijgen ingevolge de uitoefening van de warrants.
2JpQthetische cijfervoorbalden omtrent de impact pJii.cigen vvmivgcn (bij levering van nieuwe
aandelen):
Voorbeeld 1:
\.îeronderstel:
1-let geconsolideerd eigen vermogen van de Vennootschap v&5r de verrichting bedraagt
73.679.000,- EUR verdeeld over 1.980.410 aandelen; hetzij een eigen vermogen per aandeel van
37,20 EUR
-
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-

-

-

De uitgifte van 50.000 warrants
Een (hypothetische) uitoefenprijs van 62,5 EUR
De uitoefening van alle warrants geeft dan aanleiding tot de creatie van maximaal 50.000 nieuwe
aandelen waarvoor de Vennootschap 3.125.000,- EUR ontvangt (62,5 EUR x 50.000); dit wordt
geboekt als eigen vermogen, m.n. kapitaal + uitgiftepremie)

Dan bedraagt het nican’ geconsolideerd eigen 1cm; ogen (‘in de veronderstelling dat er geen andere wyz,gIn,gen jn
opgetreden):
76.804.000,- lEUR ( 73.679.000,- EUR + 3.125.000,- EUR) gedeeld door het nieuw totaal aantal
aandelen dat 2.030.410 bedraagt, geeft een nieuw eigen vermogen per aandeel van 37,82 EUR; en
treedt er m.n. geen verwatermg op.
Voorbeeld 2:
Veronderstel:
Het geconsolideerd eigen vermogen van de Vennootschap v66r de vernchting bedraagt
73.679.000,- lEUR verdeeld over 1.980.410 aandelen; hetzij een eigen vermogen per aandeel van
37,20 lEUR
De uitgifte van 50.000 warrants
Een (hypothetische) uitoefenprijs van 65 EUR
De uitoefening van alle warrants geeft dan aanleiding tot de creatie van maximaal 50.000 nieuwe
aandelen waarvoor de Vennootschap 3.250.000,- lEUR ontvangt (65 EUR x 50.000); dit wordt
geboekt als eigen vermogen, m.n. kapitaal + uitgiftepremie)
-

-

-

-

Dan bedraagt het nieuw geconsolideerd eigen vermogen ‘in de veronderstelling dat er geen andere wjzgingen in
opgetreden):
76.929.000,- lEUR ( 73.679.000,- EUR + 3.250.000,- EUR) gedeeld door het nieuw totaal aantal
aandelen dat 2.030.410 bedraagt, geeft een nieuw eigen vermogen per aandeel van 37,89 lEUR; en
treedt er m.n. geen verwatering op.
V.3. Financiële verwateringseffect
Het effectieve financiële verwateringseffect voor de bestaande aandeelhouders is vandaag nog niet
gekend: dit is afhankelijk van de uitoefenpnjs van de warrants, de waarde van het aandeel op het
ogenblik van de uitoefening van de warrants, het aantal warrants dat zal worden uitgeoefend, het
gegeven of al dan nier (voor een gedeelte van de uirgeoefende warrants) bestaande aandelen van de
Vennootschap zullen worden uitgereikt en het tijdstip waarop de Warrants zullen worden uitgeoefend.

2 hyporhçhotbi_hieromtrçin:
Voorbeeld 1
Veronderstel:
een (hypothetische) uitoefenprijs van 62,5 lEUR
een (hypothetische) koers van 67 lEUR op het ogenblik van de uitoefening
1.980.410 bestaande aandelen
50.000 uitgegeven warrants die bij uitoefening recht geven op 50.000 nieuwe aandelen
-

-

-

-

Dan bedraagt de financiële verwa tering:
((67-62,5)x(50.000/2.030.410))/67 = 1,7°c
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Voorbeeld 2
Veronders tel:
een (hypothetische) uitoefenprijs van 65 EUR
een (hypothetische) koers van 72 BUR op het ogenblik van de uitoefening
1.980,410 bestaande aandelen
50.000 uitgegeven warrants die bij uitoefening recht geven op 50.000 nieuwe aandelen
-

-

-

-

Dan bedraagt de financiële venvatering:
((72-65)x(50.000/2.030.41 0)) /72 = 2,4°
Ingeval de Raad van Bestuur zou beslissen om (voor een gedeelte van de uitgeoefende warrants)
bestaande aandelen te leveren, dan zal er ten gevolge van (dit gedeelte van) de uitoefening van de
warrants geen kapitaalsverhoging volgen, en geen financiële verwatering optreden.
V.4. boekhoudkundige kost in ij passingvan IFRS 2 m.b.t. de uitgifte van
De kostprijs van het Warrantplan 2013 wordt bepaald op basis van de faire waarde (‘fair value’) van
de toegekende warrants op de datum van de toekenning. Deze faire waarde (‘fair value’) wordt
bepaald op basis van het model Black & Scholes waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken
en voorwaarden volgens dewelke de warrants werden toegekend.
Indien de Raad van Bestuur beslist om 50.000 warrants uit te geven, en rekening houdend met een
hypothetische koers van 67,- EUR/aandeel op het ogenblik van de uitoefening -,zou de globale
kostprijs van het Warrantplan 2013 232.500 EUR bedragen, t.t.z. 50.000 warrants vermenigvuldigd
met een waarde per warrant van 4,65 verkregen volgens de formule Black & Scholes, hetgeen
ongeveer 7,4°o vertegenwoordigt van de waarde van de warrants bij een hypothetisch vastgestelde
tutoefenmgspnjs van 62,5 EUR per warrant. Rekening houdende met een afschrijving over een
periode van 4 tot 5 jaar, zoals voorgeschreven door de norm IFRS 2, zou de jaarlijkse kostprijs van
het Warrantplan in deze hypothese ongeveer 46.000 EUR tot 58.125 EUR bedragen.
-

Opgemaakt en goedgekeurd op 28 januari 2013.
De Raad van Bestuur van de V

Alex De Cuyper:
Voorzitter

Dirk De Cuyper
Bestuurder

Peter De Cuyper
Bestuurder
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FVDH BEHEER BVBA, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Francis Vanderhoydonck:
Bestuurder

Guide Vanherpe BVBA, vertegenw’&gd door haar vast vertegenwoor •ger Guido Vanherpe:
Bestuurder
LV\V INT. BVBA, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoor ge
Bestuurder

a

CVD BVBA, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Chris Van Doorslaer
Bestuurder
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DOELSTELLINGEN VAN HET WARRANTPLAN

Het hierna beschreven warrantplan (hierna genoemd “Warrantplan 2013” voorziet in de tockennrng van
Warrants op de aandelen van Resi1u N\T (hierna genoemd dc “Vennootschap”, onder de voorwaarden
en modabretten zoals hierna beschreven.
Dit ‘( arraniplan 2013 heeFt rot doch
i

1-let creeren van een inccntive op lange termijn xoor \Vcrkncmcrs die een belangrijke bijdrage
kunnen leveren voor her succes en de groei van de Vennootschap;

u

De \‘cnnoorschap de mogelijkheid geven om bekwame en ervaren \\‘erknemcr aan te
trekken en te behouden; en

nu

cn gemccnschnppell)k belang te creëren tussen de begunstigde van de Warrants enerijd. en
de aandeelhouders xaii de Vennootschap nnderti;d’., dat gericht is op ecn waardestijging van
het Aandeel van de Vennootschap

2.

DEFINITIES

In dit \Varrantplan 2013 zullen de lueronder xermelde begriptn de volgende betekenis hebben.
“Aandelen”:

dc gewone kapitaalnandelen san de ennootsch ap;

“Datum van Uitgifte”;

datum van her serlijden san de notaricle akte;

“Datum van Aanbod”;

datum waarop dc \\ arranr worden aangeboden non de Geaelccreerde
Deelnemer.;

“Deelnemer”:

een Geselecteerde Deelnemer die her aanbod san \\ arrantn. heeft
aanvaard en aan xvie één of meerdere ‘X arran(s zijn tocjc1cnd
os ereenkom-4i’ de bepalingen van dit \Xarrantplan 2013;

“Einde van de
arbeidsovereenkomst”:

“Geselecteerde
Deelnemer”:

cOpvolger:

de effectieve datum san het einde san de arbeidsovereenkomst tussen dc
betrokken Deelnemer en de ‘ennoorschap. met uitzondering san een
beeindiging jepaard jaand met gelijktijdige tewerkstclhng bij de
‘ennootschap of een dochtervennoorschap van de Vennootschap;

een \“erknemer van de ‘Vennootschap die wordt geselecteerd, en die een
aanbod krijgt om Warrants te verwerven overeenkomstig de bepalingen
van dit \‘<‘arrnntplan 2013;
een persoon die de rechten van de Deelnemer onder de
\Varrantovereenkomst kan uitoefenen na her overlijden van de
Deelnemer, overeenkomstig artdiel 6,2. van dit \Varranrplan 2013;
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“Warrantplan

onderhavig warrautpian goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 28
januari 2013;

“Raad van Bestuur”:

de raad van bestuur van de Terinootschap;

“Remuneratiecomité»;

het remunernuccomité dat is opgericht in dc school van de Raad van
Bestuur overeenkomstig artikel 23bis van de statuten van de
Vennootschap;
een periode waarbinnen Warrants kunnen worden uttgeoefend in
overeenstemming met artikel 7.1. van dit \Varrantplan 2013;

“Uitoefenprijs”:

de prijs Ier verwerving van de Aandelen bij uitoefening van de \\‘arrants,
zoals bepaald overeenkomstig artikel 5.2, van dit \Varranrplan 2013;

“Vennootschap»:

Resilux NV, met maatschappelijke zetel te Damstxant 4, 9230 ‘ etteren,
ingeschreven
in
het
RPR
Dcndcrmonde,
als
en
met
onderncmingsnumrner BflX Bl 0447.354.397;

“Varrani’:

een inschrijvingsrecht op aI dan niet nieu uii Le gcen Aandelen
aangeboden in overecntcmniing met, en in uitvoering van, dit
\‘nrrnntpIan 2013;

“Watrantovcreenkomst”:

de schriftelijke overeenkomst clie afgesloten wordt tusen de Deelnemer
en dc Vennootschap;

«Werknemer»:

elke medewerker an
arbeidsovereenkomu;

«W.Venn.:

dc wet an mci 1999 houdende het \\etbock an Vcnnoorchappcn.
bekendgemaakt in het Bclgi.ch Staatsblad aii 6 augusrus 1999, toal van
ujd tot tijd gewijzigd.

dc

Vennootschap

verbonden

met

een

Mci begrippen in het mccrvoud wordt ook naar het enkck’oud erwczen en omgekeerd.
Alle erwijzingcn naar een “artikel” in dit \Vnrrantplan 2013 zijn verwijzingen naar de nummering van dit
Warrantplan 2013, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld.

3. VOORWERP VAN HET WARRANTPLAN 2013
Elke \X arrant geeft het rechi om in te schrij en op éen Aandcel. zonder vermelding van nominale vaarde,
waarnati dezelfde rechten verbonden zijn als aan de Aandelen die bestaan op het ogenblik van het uitgeven
van de Warrants. Het totaal aantal nieuwe Aandelen van de Vennootschap dat door dcie kan uitgegeven
worden ren gevolge van de uitoefening van de \‘‘arrants in het kader van dit \‘arrantplan 2013, zal gelijk
zijn aan maximaal 50.000; hetgeen op datum van goedkeuring van dit \(arrantplan 2013 afgerondi 2,5
van het huidig aantal Aandelen vertegenwoordigt.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om bestaande Aandelen te leveren in de plaats van dc
uitgifte van nieuwe Aandelen.
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4. DOELGROEP VAN HET WARRANTPLAN 2013 EN AANBOD VAN WARRANTS
4.1.

Maximaal aantal uit te geven Varrants + in aanmerking komende personen

De Raad van Bestuur, op voorstel van het Remunerauccomité;, kan in totaal 50.000 \Varrant uitgeven en
toekennen aan Geselecteerde Deelnemers, nUen Werknemers. Onder de Geselecteerde Deelnemers
bevinden zich geen bestuurders van de Vennootschap.
De toekenning van \‘(arrants onder dit \X’arranrplan 2013 houdt geen belofte in van conunuc
tewerkstclhng door dc Vennootschap.
Aanbiedingen onder dit Warrantplan 2013 hoeven niet dezelfde te zijn oor elke Geselecteerde
Deelnemer.
De Geselecteerde Deelnemers die V arrans kunnen i erwcr en, orden hu±rvnn erwicngd door het
Remunerauccomité of door enige andere persoon die het Remitnerauccornité hiertoe heeft aangeduLd.
4.2.

Toekenning

De Warrants wOL-den toegekend op de Datum ‘an Aanbod onder de opschortendc ioorwnarde van de
ondertekening van de ‘arrantovcrcenkomsc tussen de Deelnemer en de Vennouschnp die de
voorwaarden van dc toekenning inhoudt, opgemaakt in o’ ereen’tcmming met dit \Varraniplan 2013
Bij gebreke aan ondertekening van de \Varrnntovcreeiikornst binnen de zestig 60 da;cn volgend op dc
Datum van Aanbod, zal het aanbod en aldus het recht op de Warrants vcr allen

5. VOORWAARDEN VAN DE WARRANTS
5.1.

Warrantprijs

De \Varrants zullen
5.2.

graiI’

orden aangeboden aan de Geelectcerde Deelnemer..

Uitoefenprijs

De Uitocfenprl)s van dc \\ arrants is, per Aandeel, gelijk aan het gerruddelde van de slotkoersen an het
Aandeel aii de ennootschap op de beurs gedurende de dertig dagen die de Datum van Aanbod
voorafgaan. Bovendien zal de Uitoefenprijs in geen ;eval lager zijn dan de fracuevaarde van de Aandelen
an de Vennootschap op de Datum van Uitgifte ‘an de \\ arrani%.
De Uitoefenprijs zal oor het gedeelte dat o ereensiemt met de fracuewaarde van de bestaande Aandelen
op het ogenblik van de uitoefening van de \Vnrrants uit kapitaal bestaan. 1-let saldo zal worden geboekt op
een niet beschikbare rekening ‘uirgiftepremies’ genaamd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg oor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
kapitaal door de Raad van Bestuur, slecht, kan worden beschikt, overeenkomstig de voorwaarden gesteld
door het W. Venu. voor stacutenwijzigingen.

Tngeval de Raad van Bestuur zou beslissen om voor een gedeelte van de uitgeoefende \Xarrant.
bestaande Aandelen te leveren, dan zal er ten gevolge van de uitoefening inn dit gedeelte van de
‘nrrants geen kapitaaisverhoging volgen, en zullen bestaande, door dc Vennootschap mgekochte
Aandelen vordcn gele eed.
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Voornoemde Uitoefenprijs ‘.nn dc Warrant’ ?al in cle communicatie tn.b.t. het aanbod van dc \\arraiits
vorden vermeld.
Termijn van cle Warrants

5.3.

De geldigheidsduur an dc Warrants bedraagt 5 uir te rekenen vanaf dc Datum van Aanbod.
Aard van de Varrants

5.4,

De Warrants zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het regiscer der warranthouders dat daartoe door
de emiootschap zal worden aangelegd en dat zal worden aangehouden op de maatchappebjke zetel. Zij
kunnen niet worden omgezet in gedematerialiscerde effecten.
Wijziging van dc kapitaaistruetuur van dc Vennootschap

55.

en zonder afbreuk te doen aan de wettelijk voorziene
In afwijking van ariikcl 501 \\ .\‘enn.,
uizondcnngen mag de Vennootschap alie besluiten treffen die zij nodig acht In het kndc van haar
knpinal, haar slawteil of haar beheer, zelfs indien deze besluiten een vermindering van de voordelen
aangeboden aan de Deelnemers als gevolg zouden kunnen hebben, behoudens indien deze besluiten
duidelijk ecn dergelijke vermindering als enige doel zouden hebben.
-

,

Ingeval van fusie of splitsing zullen de mschrijvingsrechtcn verbonden aan dc op dawm van dergelijke
verrich ring nog uitstaande Warrants, evenals de daarmee verbonden Uitoefenprij t, worden gevijiigd
overeenkiunstig de ruilverhouding toegepast soor de besnoinde .andelcn an dc ‘ersnnotschnp.
[let aantal Aandelen Waartoe de \\ arranis recht geets, alinede, indien nodig, dc 1 itoefenprijs 7fl
aangepast worden teneinde elke vermeerdering of ermmderiitg van liet aantal Aandelen van dc
Vennootschap, als gevolg van ecn splitsing of een hergrocpcring ‘an de Aandelen naargelang liet ges al,
weer te geven of er anderszins rekening mee Le houden, met dien ersti1nclc dat her dc bedoeling is om
dezelfde spbtsings of hergroeperingsverhouding toe te pas’en voor de ‘arrants ;ik oor de bestaande
Aandelen
Ingeval de \ennooichap een kapicaalverhoging zou dour ocrcn met inbreng in geld, vâor hei einde
dc uiictlijke datum van dc uitoefening van de \‘ nrranrs, zullen de l)celncmcrs dc mogelijkheid hebben de
\X arranis uit te oefenen onder de voorwaarden zoals omschreven in clii \Varrantplan 2013, ongeacht het
voorziene ogenblik an de uitoefening, en deel te nemen aan dc nieuwe uitgifte, in dc mate dat hen dit
recht zou toekomen overeenkomstig artikel 501 lid 2 \X .Venn. In geval van uitoefening van de Warrants,
iii dc7e omstandighcdcn, zullen dc Aandelen evenwel niet os erdraagbaar zijn tot op het ogenblik waarop
de Warrants normaalgezien uitoefenbaar zouden worden overeenkomsng hetgeen in de
uigiftevoonvaardemi werd bepaald.
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VERVAL/OVERDRACHT VAN DE WARRANTS

6.1.

Eindc van de arbeidsovereenkomst
6.1.1.

ten gevolge van het ontslag van de Werknemer door de Vennootschap
omwille van dringende redenen of ernsrigc contractuele wanprcstatie in
hoofde van de Werknemer; alsook in geval van ontslagname door dc
Werknemer

Bij liet Einde van de arbeidsovereenkomst omwille van ontslag van dc \X erkncmer door de Vennootschap
omwille van dringende redenen (in de zin van artikel 35 van de wet van 3 uh 1978 op de
arbeidsocrci±nkomstcn of ernstige contractucle wanprestalie in hoofde van dc Werknemer; alsook in
van ontslagname door de Werknemer, zijn dc iog niet tutgcocfende
van rechtswege
vervallen en zonder ‘aarde.
6.1,2.

tCn gevolge van het ontslag van dc Werknemer door dc Vennootschap
omwille van andere dan onder punt 6.1.1. vernielde redenen

131) het Einde van de arbeidsovereenkomst omwille van het ontslag van dc \‘ erkncmer door dc
Vennootschap omwille van ander: dan onder punt 6.1.1. vernielde redenen, tussenkomend 66r her
verstrijken .an de geldigheidsduur an dc V(arrants, heeft dc \\erk.nemer recht up uitoefenuig van een
aantal Warrants dat bepaald wordt pro tam rempori. de afgelegde termijn tu’sen de Datum van Aanbod
van de \Varranrs en her Pinde an dc arbeidsovcrecnLomi icn opzichte van dc eerste dag an dc
eerst olgende Uiiocfenperiodc ujilen’. dewelke dc betreffende \‘ arrans kunnen worden uitgeoefend. i3ij
gebrek aan uitocfenmj van dc \‘( arranrs ti;dcn dec ccrstvolende Uitoef:npuriodc, crvaUeit ij nn
rcchrswcge en worden q zonder waarde
6.2.

Overlijden

Indien een Deelnemer ierlidi, gaan alle door de l)eelncmcr cnorven \Xarrants over op de Opvolger
van de Deelnemer, en kunnen zij uitgeoefend worden ujdcn de eerstvolgende Uirocfenperiudc tijdens
dewelke de betreffende \‘‘arrants kunnen worden uitgeoefend. l3ij gebrek aan uitoefcnin’ tijdens deze
eerstvolgende uitoefenpedode, ecevallen zij van rcchtswege en uorden zij ‘onder aarde.
Aanduiding, lierroepinl en heraanduiding van ecn Opvolger moet schriftelijk gebeuren. In afwezigheid
van enige geldigc aanduiding, zullen de erfgenamen ait de Deelnemer, iii o ereenstemming met het
toepasselijk erfrechr, geacht worden dc Opolger te zijn In geval er erchilende erfgenamen zijn, zullen
de erfgenamen samen optredend of een persoon aangeduid door alle erfgenamen samen optredcnd,
geacht worden dc Opvolger te zijn.
6.3.

Oppensiocnstdlling arbeidsongeschiktheid
-

indien de arbeidso’.ereenkornst van de Deelnemer een einde neemt nnivdle van iijn ettelIlkc
oppcn!.locntell1ng of zijn arbeidsoiigeschiktheid, zullen dc \Varrnnts erder kunnen worden uitgeoefend
op het de tijdsmip(pen en volgens de modahiciten bepaald in dit \Vnrranrplari 2013 en in d.
\\ arrantocrccnkomst.
.-

6.4.

Overdraagbaarheid

Warrants onder dit \Xarranrplan 2013 aangeboden, hunnen tijdens hun volledige gcldighcidsduuï
worden overgedragen, in pand gegeven, of anderszins o ergaan, onverminderd artikel 6.2
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7.

UITOEFENING VAN DE WARRANTS
7.1.

Uitoefenperiode

De Deelnemer kan dc \Varranis uitoefenen vanaf dc eersie dag van het vierde kalenderjaar na dat waarin
het aanbod van de \Varrants heeft plaatsgevonden, tot a.in de laatste dag van dc geldigheidsduur van de
\Varranis.
De uiroefeiting van de \‘(hrrnnts ui:Iti de Uitoefenprijs gebeurt onvoorwaardelijk, en kan uitsluitend
gebeuren binnen de geldigheidsduur van dc \X’arrants.
Dc Deelnemers zullen dc \Varrants integraal (l0O°o) kunnen uitoefenen, mits het respecteren van dc
voorwaarde voorzien in alinea 1 van dit artikel, in ieder van de hierna vermelde Uitoefenperiodes:
De maand april 2017 en de maand oktober 2017.
De Raad van Bestuur kan beslissen dc Uirocfcnpcriodes zoals hiervoor bepaald te verschuiven, te
verlengen of te verkorten, of bijkomende Uitoefenperiocles te voorzien, binnen dc grenzen van artikel 501
\V.Vcnn., en tijdens cie geldigheidsduur van de \\‘arranrs.
Elke Deelnemer kan hcslissen om dc Varrants niet uit Le oefenen in dc loop s’aii ecn Uiicicfcnpenode en
de uitoefening van dc \‘‘arrants uit Le stellen naar een latere Uitoefenperiode binnen dc geldigheidsduur
van de \Varrants, renzI
1 anders bepaald in artikel 6
Oiiemunclerd dc bepalingen van arukel 6, zullen de \\‘.irrnncs dewelke nier uitgeoefend worden op het
ogenblik van het afshitten van dc laatste Uitocfenperiodc tijdens dc geldigheidsduur van de \Varrants,
nutomausch van rechtswege vcr allen en zonder waarde zijn.

7.2.
(iicoefcnbare
mogelijk.
7.3.

Geen mogelijkheid tot gedeeltelijke uitoefening
\\nrranr kunnen

enkel integraal worden uitgeoefend. Een gedeeltelijke uitoefening is nier

Iiitoefeningswijze

S

Een uitoefenbare \‘‘nrrant zal geacht worden te zijn uitgcoefeiid hij ontvangst door het
Rcmuneratiecomitc of door de door haar aangeduide persoon, nier later dan het tijdstip hierna vermeld,
van:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Een geschreven kennisgeving in dc vorm bepaald door het Remunerauecomit, vermeldend
dat de \Varrants vorden uitgeoefend, met uiidrukkeli
kc vermelding op hoeveel Aandelen
1
ingeschreven wordt;
De volledige betaling voor dc Aandelen met betrekking waarop de \‘(arrants werden
uitgeoefend, door bankovcrschrijving op ecn geblokkeerde rekening van de Vennootschap
waarvan het nummer door het Remuneratiecomité of een door haar aangeduide persoon
wordt meegedeeld;
lngeviil de \Varrants worden uitgeoefend door een persoon of personen andere dan de
Deelnemer, een gepast bewijs van het recht van deze persoon of peronen om dc \‘arra,its
uit te oefenen; en
Verklaringen en documenten die het Remunerauecomaté nodig of wenselijk acht ter
navolging van alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschrJten, en waarvan het
Rcrnuneraticcornié vc;orleggtng vraagt.
6
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Al het voorgaande dient in het bezit te zijn van her Remuneratiecomité uiterlijk cle achtste kalenderdag
na het verstrijken van de voorgeschreven Uitoefcnpedodc, behoudens de kennisgeving voorzien in (i)
die uiterlijk de laatste dag van de betrokken Uitoefenperiode in diens bezit moet zijn.

8.
ii.

ii.1

UITGIFTE EN LEVERING VAN DE AANDELEN
Dc Vennootschap zal slechts gehouden zijn Aandelen uit te geven en/of te leeren ten
gevolge van de uitoefemng van de V( arrants mJt dc onder artikel “.3. vermelde voorwaarden
cumulauefvet-vuld zijn.
De Aandelen 7ullen uitgege en en of geleverd worden, zo snel als redehjkerwijzc mogelijk,
rekening houdend met dc vereiste ndminitxadcve formaliteiten, na het einde van de
1itocfenpcriode gedurende dewdke dc arratits geldig werden uitgeoefend. De Voor’,ttcr
van de Rand an Bestuur en een bestuurder gezamenlijk, dan wel een gedelegeerd bestuurder
zal hiertoe dcsgevaflcnd v66r een notaris vaststellen overcenkomtig artikel 591 WVenn. dat
het kapitaal van de Vennootschap is scrhoogd
‘‘

ui.

Bij uitoefening an dc \‘(arrants zullen de ten gevolge hiervan uitgegeven en!of geleverde
.\andelcn binnen het lopende boekjaar recht geven op olledigc dis idcnden vanaf het begin
van het boekjaar gedurende hetwelk ij worden verkregen.
Na dc uitgifte van dc .\andelen waarop ingeschreven wordt door de uitoefening van
\\arrants, alsook in geval van Ieverin’ van bestaande Aandelen, ml de Vennootschap dc

Aandelen afleveren aan de inc1injser en deze, op erioek an de aandeelhouder
inschrijven in het aandelenregister op naam alsook desgeallcnd iorgcn voor de opname san
deze Aandelen in de beurnorcruig.

9.

RECHTEN ALS AANDEELHOUDERS

De Deelnemer is geen aandeelhouder en heeft niet de rechten en privilcge. van een aandeelhouder met
betrekking tot dc Aandelen tot op de datum dat dcie Aandelen door de Vcnnoot-chap daadwerkelijk /1)0
ungegeven en/of geleverd aan dc Deelnemer.
9.1.

Overdrachtsbeperldngcn

De overdrangbaarheid van de Aandelen waarop kan ingeschreven worden dolir de uitoefening San
‘(arrants is niet ondervrpen aan enige andere beperking dan diegene die voortvloeien uit dwingende
wettelijke en starutnire bepalingen
In afwijking van s’oorgannde alinea zullen de in ruil verkregen Aandelen onovcrdraagbaar zijn indien
gebruik gemaakt wordt van de vervroegde uitoefeningsmogehjkheid bepaald in artikel 501 \‘( ,Venn. en
beschreven in artikel 5.5, zolang dc \‘Çarranrs anderszins nog niet uitoefeobaar zouden zijn geweest
conform dc bepalingen van dit Warrantplnn 2013 en de Warrantovereenkorrist.
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10. ADMINISTRATIE
Verplichtingen en bevoegdheden van het Remuneratiecomité
Door dit \Varrantphm 2013 goed te keuren heeft de Raad van Bestuur bevoegdheden gedelegeerd aan het
Remuncrartecom.ité zoals hierin beschreven. Het Remuneraiiecomité voert de algemene admrnistratie van
het \Varrantplan 2013 uit en kan deze desgevallend delegeren, in overeenstemming met de bepalingen
hiervan, onder toezicht van de Raad van Bestuur.

11. VARIA
11,1.

\Vijzigingen, opschorüngen en beëindiging van dit Warrantplan 2013

Dit \‘(arrantplan 21)13 kan geheel of gedeeltelijk gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden door de Raad
van Bestuur, op vi,orstcl van het Remuncrntieconiité, op gelijk weLk ogenblik. Dc wifriging, opschorting
of beëindiging van dit \‘(arrantplan 2013 kan echter de rechten of verplichtingen onder een toegekcnde
Warrant niet inperken zonder het akkoord van de betrokken Deelnemer. Geen enkele ‘‘arrant kan
toegekend worden tijdens een opschortingsperiode of na de beeindiging van dit \( arraniplan 2013.
11.2.

Kosten

Dc kosten met betrekking tot de uitgifte van de \\ arrant en desgevallende kapitaaisverlioging bij
uitoefening er an allcn ten laste van de Vcirnooischap
Zcgclrechten, beurstaksen en andere rechten of taksen geheven naar aanle±ng van uitoefenin’ van dt
en de levering van nieuwe Aandehn komen ren laste an dc Deelnemers.
11.3.

Kennisgevlngen

Elke kennisge ing aan de Deelnemers geschiedt aan het adres vermeld

iii

het register der warranthouder,.

Elke Kennisgeving aan de \Tennootschap geschiedt gcldi aan de Voorzitter van het Rcmuncrauetomité
op her adres van de manrschappchke zetel van de Vennootschap, tenzij anders i crineld in dit \‘arrarirpLan
2013.
Adreswijzigingcn moeten worden meegedeeld o creenkomsug deze bepaling

11.4.

Toepasselijk recht

Dit Varrantplais 2013 wordt beheerst door het Belgische recht.
11.5.

Bevoegde rechtbanken

BeRvistingen zuUen behoren tot de exclusieve be’. oegdhcjd an de Rechtbanken en 1-loven van het
arrondissement Gent.

8

\\‘IL1Lii’i .N2oiiiU Sli 1 \ M

Opgemaakt

te

\Vctteren op 28 januari 2013

De Raad van Bestuur van de

Vennootschap,

AlaxDe
oorZtter

Bestuurder

Pcter Dc Cuypcr
Bestuurder

FVDH BËI’IEER BVBA, met als vast vcrtcgcnwoordiger Francis Vandcrho donck:
Bestuurder

Guido \‘anhcrpe
Bestuurder

LV\\ IN 1’. 13\
Bestuurder

A, niet als vast vertegcriwoordger Guido Vanherpi.

Br\, met

‘vast verteg ‘rnoordigr Dirk 1 .annoo:

CVD BVBA, met ak vast vertegenwoordiger Cbri’ Van Doorslaer
Bestuurder
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