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BIJLAGE III : 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET 

AANDELENOPTIEPLAN VAN DE 

VENNOOTSCHAP 
 

 
 

I. DOELSTELLINGEN 
 

Het Aandelenoptieplan 2006 en volgende van Cofinimmo voor het management van de 

vennootschap is er in de eerste plaats op gericht de waarde op lange termijn van Cofinimmo te 

maximaliseren door de belangen van het management in lijn te brengen met die van de 

aandeelhouders, de bedrijfsvisie op lange termijn bij het management van Cofinimmo te 

versterken en talenten voor sleutelposities aan te trekken en te behouden. 

 

 

II. FREQUENTIE VAN DE TOEKENNINGEN 
 
De Raad van Bestuur heeft de uitsluitende bevoegdheid om het tijdsschema van alle 

aandelenoptietoekenningen vast te stellen, alsook het aantal aandelenopties dat beschikbaar zal 

zijn voor elke toekenning. 

 

 

III. TOEKENNING VAN AANDELENOPTIES 
 
De toekenning van aandelenopties zal plaatsvinden op basis van een resolutie van de Raad van 

Bestuur, die beslist op basis van een aanbeveling van het Comité van Benoemingen en 

Bezoldigingen. 

 

 

IV. PRIJS VAN DE OPTIE 
 
De opties worden in principe kosteloos toegekend. De inkomstenbelasting verschuldigd door 

deelnemer uit hoofde van de aanvaarding van de opties, is volledig te zijner laste. 

 

 

V. UITOEFENPRIJS 
 
In principe is de uitoefenprijs gelijk aan de reële marktwaarde van het onderliggende aandeel op 

de aanbiedingsdatum. De Raad van Bestuur kan in de aanbiedingsbrief bepalen dat een 

verschillende uitoefenprijs van toepassing zal zijn op alle aangeboden opties. 

 

 

 



VI. UITOEFENPERIODE VAN DE OPTIES 
 
De uitoefeningperiode van een optie bedraagt tien (10) jaar, te rekenen vanaf de 

aanbiedingsdatum. De aandelenopties van de deelnemers kunnen slechts uitgeoefend worden 

na het einde van het derde kalenderjaar volgend op de datum waarop de aandelenopties werden 

toegekend. Indien de opties aan het einde van de uitoefenperiode niet zijn uitgeoefend, worden 

ze ipso jure als vervallen beschouwd. 

Op aanbeveling van het Comité voor Benoemingen en Bezoldigingen heeft de Raad tijdens zijn 

vergadering van 11 juni 2009 beslist om de uitoefenperiode van de opties toegekend in 2006, 2007 

en 2008 met 5 jaar te verlengen, in toepassing van de wet van 27 maart 2009. 

 

 

VII. VERWERVING VAN DE OPTIES 
 
Tot het einde van het boekjaar 2012 werden de aanvaarde opties enkel verworven (“vesting”) in 

overeenstemming met het volgende verwervingsschema: (i) een derde van de opties de eerste 

kalenderdag van de maand die volgt op de eerste verjaardag van de aanbiedingsdatum; (ii) een 

derde van de opties de eerste kalenderdag van de maand die volgt op de tweede verjaardag van 

de aanbiedingsdatum; (iii) een derde van de opties de eerste kalenderdag van de maand die 

volgt op de derde verjaardag van de aanbiedingsdatum. 

 

Vanaf het boekjaar 2013, gebeurt de verwerving (“vesting”) op het eind van het derde jaar 

volgend op de toekenning (vesting van 3 jaar voor de aandelenopties die vanaf 2013 worden 

toegekend). 

 

 

VIII. OVERDRAAGBAARHEID VAN DE OPTIES 
 
In het kader van het plan kunnen de toegekende opties niet worden overgedragen of bezwaard 

met zekerheden, panden of andere zakelijke rechten, en kunnen ze evenmin op andere wijze op 

een derde overgaan. 

 
 

IX. WIJZIGING VAN DE KAPITAALSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP EN WIJZIGING IN DE 
CONTROLE 

 
De vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor transacties te realiseren die een 

impact kunnen hebben op haar kapitaal en aandelen, of haar statuten of haar management 

kunnen wijzigen.  

In geval van een fusie, (gedeeltelijke) splitsing of aandelensplitsing van de vennootschap of 

andere gelijkaardige transacties, kunnen het aantal nog uitstaande opties op de datum van deze 

transactie, alsook de respectieve uitoefenprijzen, worden aangepast rekening houdend met de 

ruilverhouding die van toepassing is op de bestaande aandelen van de vennootschap. In dat 

geval zal de Raad van Bestuur van Cofinimmo de precieze voorwaarden van deze aanpassing 

vaststellen. 

In geval van wijziging in de controle van de vennootschap, zijn de aanvaarde en toegekende 

opties onmiddellijk en volledig verworven en onmiddellijk uitoefenbaar. 
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X. RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS 
 
Een deelnemer is geen aandeelhouder en tot aan de datum van levering van de aandelen door 

de vennootschap aan de deelnemer beschikt deze niet over de rechten en privileges van een 

aandeelhouder m.b.t. de aandelen die het voorwerp van het plan uitmaken. 

 

 

XI. PENSIONERING OF DEFINITIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
De aanvaarde opties zijn onmiddellijk en volledig verworven op het ogenblik van de beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst wegens pensionering of definitieve arbeidsongeschiktheid. Ze 

kunnen door de begunstigde uitgeoefend worden in overeenstemming met de voorschriften van 

het plan. 

 

  

XII. OVERLIJDEN 
 
De aanvaarde opties zijn onmiddellijk en volledig verworven op het ogenblik van het overlijden 

en worden overdragen aan de erfgenamen van de deelnemer. Deze opties kunnen alleen nog 

uitgeoefend worden gedurende de twee voorziene uitoefenperiodes die volgen op de datum van 

overlijden. 

 

 

XIII. BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OM EEN DRINGENDE REDEN 
 
De toegekende en aanvaarde opties die nog niet uitgeoefend zijn, vervallen. 

 

 

XIV. BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OF HET BEDRIJFSCONTRACT DOOR DE 
VENNOOTSCHAP (ZONDER DRINGENDE REDEN) OF DOOR DE DEELNEMER 
 

De nog niet definitief verworven toegekende en aanvaarde opties vervallen. De opties die wel 

reeds definitief verworven zijn kunnen slechts uitgeoefend worden gedurende de eerstvolgende 

uitoefenperiode na de beëindiging. 

 

 

XV. AARD EN KENMERKEN VAN DE AANDELEN 
 
De aandelen die kunnen worden aangekocht in verband met de uitoefening van de opties zijn 

aandelen genoteerd op Euronext Brussel en zijn van dezelfde aard en genieten van dezelfde 

rechten als de bestaande gewone aandelen van Cofinimmo op de aanbiedingsdatum. De 

aandelen zijn aandelen op naam. De Raad van Bestuur zal de datum bepalen vanaf wanneer de 

aandelen die verworven kunnen worden in het kader van de uitoefening van de opties, recht 

geven op het ontvangen van een dividend uitgegeven door Cofinimmo. 

 

 

 

 

 

 



XVI. FISCAAL STELSEL/SOCIALE ZEKERHEID VAN HET VOORDEEL VAN ALLE AARD 
 

Het huidige fiscale stelsel van “aandelenopties” wordt bepaald door de wet van 26 maart 1999 

betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 dat verschillende bepalingen 

bevat. 

Het Koninklijk Besluit van 5 oktober 1999 bepaalt dat het voordeel van de Opties niet 

onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen. 
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