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I. DOEL 

 

Het Phantom Stock Unit Plan van Cofinimmo is bestemd voor de leden van het Directiecomité van 

de Vennootschap en is hoofdzakelijk bedoeld om de waarde van Cofinimmo op lange termijn te 

maximaliseren door de belangen van de Leden van het Directiecomité af te stemmen op de 

belangen van de aandeelhouders. 

 

Huidig reglement maakt integraal deel uit van de ondernemingsovereenkomst die werd afgesloten 

met de Leden van het Directiecomité. Ze vertegenwoordigt de concrete toepassing van de 

toekenningsmodaliteiten van de Variabele Bezoldiging met betrekking vanaf het boekjaar 2013 

waarvan het bedrag werd vastgelegd door de Raad van Bestuur.   

 

De Raad van Bestuur beslist om (i) de toekenning van de Variabele Bezoldiging te spreiden over een 

periode van drie jaar en (ii) de helft van de Variabele Bezoldiging van het bedrag dat definitief zal 

worden toegekend in de twee opeenvolgende jaren te laten afhangen van de evolutie van de 

beurskoers van het Gewone Aandeel van Cofinimmo sedert de Voorlopige Toekenning van 6 

februari 2013.  

 

Deze spreiding gebeurt over een termijn van drie jaar, nl. 50% van de Variabele Bezoldiging wordt 

betaald in Y+1, 25% wordt definitief toegekend in Y+2 en de resterende 25% wordt definitief 

toegekend in Y+3.  

 

Teneinde het bedrag te bepalen van de Variabele Bezoldiging die definitief moet worden toegekend 

in Y+2 en Y+3, wordt 50 % van de Variabele Bezoldiging zoals bepaald omgezet in Gewone Aandelen 

Waarde-eenheden, rekening houdend met de Reële Marktwaarde van het Gewone Aandeel op die 

datum. Op het moment van de Definitieve Toekenning worden deze Eenheden omgezet in een 

bedrag in contanten dat afhangt van de Reële Marktwaarde van een Gewoon Aandeel van de 

vennootschap op de Definitieve Toekenningsdatum en vermeerderd met het bruto dividend 

toegekend sinds de Voorlopige Toekenningsdatum.  

 

 

II. DEFINITIES 

 

Behoudens uitdrukkelijke afwijking gelden de volgende alfabetisch gerangschikte definities voor dit 

Reglement. Elke begrip dat in dit artikel wordt gedefinieerd, wordt in het volledige Reglement met 

een beginhoofdletter geschreven teneinde aan te geven dat het moet worden begrepen zoals 

hierna gedefinieerd. Indien hetzelfde begrip met een kleine beginletter wordt geschreven, kan het 

een andere (ruimere of engere) betekenis hebben, naargelang van de desbetreffende zin. De 

begrippen die met een beginhoofdletter worden geschreven en die hierna gedefinieerd zijn, 

hebben dezelfde inhoudelijke betekenis in dit volledige Reglement, ongeacht of ze in het enkelvoud 

of in het meervoud worden gebruikt. 
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"Begunstigde(n)": 

 

Lid (Leden) van het Directiecomité van Cofinimmo.  

"Cofinimmo" of de "Vennootschap": Cofinimmo NV, openbare 

vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal 

naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel 

Woluwedal 58, 1200 Brussel (België), geregistreerd 

bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR 

Brussel) onder het nr. 0426.184.049. 

 

"Comité voor Bezoldigingen": Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en 

Corporate Governance van Cofinimmo.  

 

"Definitieve Toekenningsdatum":  De datum waarop de Eenheden na het verstrijken 

van de Wachtperiode definitief toekomen aan de 

Begunstigden, en dus respectievelijk 1 maart in Y+2 

en 1 maart in Y+3. 

 

"Directiecomité": Het Directiecomité van Cofinimmo 

"Eenheid": 

 

 

 

 

 

 

 

"Document met betrekking tot het 

Plan": 

Een Eenheid komt overeen met de Reële Waarde van 

een Gewoon Aandeel van de Vennootschap dat 

wordt toegekend aan de Begunstigde op de 

Voorlopige Toekenningsdatum krachtens dit Plan. 

Het aantal voorlopig toegekende Eenheden wordt 

bepaald op basis van de berekening bedoeld in 

artikel 3 van het Plan.  

 

Dit Reglement evenals elk ander document met 

betrekking tot het Plan dat wordt uitgegeven door 

Cofinimmo, waaronder (en niet beperkt tot) de 

Voorlopige Toekenningsbrief. 

 

"Looptijd van het Plan": Van de goedkeuringsdatum van het Plan 

overeenkomstig artikel 8.2 van dit Reglement, tot de 

afsluitingsdatum ervan door de Raad van Bestuur. 

 

"Ondernemingsovereenkomst": 

 

De dienstenovereenkomst die ondertekend is tussen 

Cofinimmo en het betreffende Lid van het 

Directiecomité. 

 

"Plan": Dit Plan. 

 

"Raad van Bestuur": De Raad van Bestuur van Cofinimmo. 

 

"Reële Marktwaarde": Voor een bepaalde dag, het gemiddelde van de 

slotkoers van een gewoon aandeel van de 

Vennootschap op de Euronext Brussels Beurs tijdens 

dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan deze 

bepaalde dag. 
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"Reglement": Dit Reglement met betrekking tot het Plan. 

 

"Variabele Bezoldiging": 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Variabele Bezoldiging van een lid van het 

Directiecomité zoals voorzien door de 

ondernemingsovereenkomst en jaarlijks beslist door 

de Raad van Bestuur, op voorstel van het Comité voor 

Bezoldigingen, gekoppeld aan het realiseren van 

doelstellingen die bij het begin van elk jaar worden 

bepaald en bij het begin van het volgende jaar door 

de Raad van Bestuur worden geëvalueerd. 

 

"Voorlopige toekenning": De juridische handeling die uitgaat van de Raad van 

Bestuur en waarmee een of meerdere Eenheden aan 

een Begunstigde worden toegekend. 

 

"Voorlopige Toekenningsbrief": De schriftelijke bevestiging van de Raad van Bestuur 

aan de Begunstigde, van de Voorlopige Toekenning 

van de Eenheden aan deze Begunstigde.  

 

"Voorlopige Toekenningsdatum":  De datum waarop de Eenheden voorlopig worden 

toegekend aan de Begunstigden, datum van de Raad 

van Bestuur van de maand februari van elk jaar. 

  

"Wachtperiode": 

 

De periode die ingaat op de Voorlopige 

Toekenningsdatum en die eindigt op de Definitieve 

Toekenningsdatum.   

 

 

III. TOEKENNING VAN HET AANTAL EENHEDEN  

 

De Raad van Bestuur bepaalt, op voorstel van het Comité voor Bezoldigingen, het aantal voorlopig 

toegekende Eenheden aan elke Begunstigde volgens de volgende regel: 

 

                                                        

Aantal voorlopig toegekende           (Bedrag van de Variabele Bezoldiging X 50%) 

Eenheden                         =     -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                              Reële Marktwaarde op de Voorlopige Toekenningsdatum 

 

 

De Voorlopige Toekenning wordt in de Voorlopige Toekenningsbrief meegedeeld aan de 

Begunstigden. 

 

Een eerste helft van het aantal voorlopig toegekende Eenheden (die 25% van de Variabele 

Bezoldiging vertegenwoordigen en waarvan de toekenning gespreid is in de tijd) vervalt en komt 

dus toe op de eerste kalenderdag van de maand volgend op de eerste verjaardag van de Voorlopige 

Toekenningsdatum (“Wachtperiode” 1).  

 

De tweede helft van het aantal voorlopig toegekende Eenheden (die de laatste 25% van de 

Variabele Bezoldiging vertegenwoordigen) vervalt en komt dus toe op de eerste kalenderdag van 

de maand volgend op de tweede verjaardag van de Voorlopige Toekenningsdatum 

(“Wachtperiode” 2). 
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Aan het einde van de betreffende Wachtperiode betaalt de Vennootschap binnen de dertig 

kalenderdagen aan de Begunstigde een bedrag in contanten dat overeenkomt met de Reële 

Marktwaarde op de Definitieve Toekenningsdatum, vermeerderd met de bruto dividenden die 

toegekend zijn sedert de Voorlopige Toekenningsdatum, vermenigvuldigd met het aantal definitief 

door de Raad van Bestuur aan de Begunstigde toegekende Eenheden. 

 

Bedrag in contanten = (Reële marktwaarde op de Definitieve Toekenningsdatum + toegekende 

bruto dividenden sedert de Voorlopige Toekenningsdatum) X aantal definitief toegekende 

Eenheden 

 

Voor de Definitieve Toekenningsdatum kan de Raad van Bestuur vrij beslissen om het equivalent 

van de voorlopig toegekende Eenheden onder elke andere vorm aan de Begunstigden toe te 

kennen. 

 

 

IV. VERNIETIGING 

 

Behoudens in uitzonderlijke gevallen waarover de Raad van Bestuur beslist en onverminderd artikel 

5, zijn de niet toegekende Eenheden volgens artikel 3 vernietigd en onherroepelijk verloren voor 

de betreffende Begunstigde in geval van verbreking van de Ondernemingsovereenkomst. Het 

verlies van de Eenheden gaat in voege op de dag van de kennisgeving van de verbreking.   

 

 

V. BIJZONDERE GEVALLEN 

 

1. Definitieve werkonbekwaamheid of pensioen 

 

In geval van verbreking van de Ondernemingsovereenkomst omwille van pensionering of 

definitieve werkonbekwaamheid voor de Definitieve Toekenningsdatum, komen de Eenheden 

onmiddellijk en definitief toe aan de betreffende Begunstigde. De Begunstigde kan evenwel aan 

de Raad van Bestuur voorstellen om de toekenning in de tijd te spreiden. Deze laatste moet 

hierover dan beslissen. 

 

2. Overlijden  

 

In geval van overlijden voor de Definitieve Toekenningsdatum komen de Eenheden onmiddellijk 

en definitief toe en worden ze overgemaakt aan de erfgenamen van deze Begunstigde. 

 

 

VI. AANPASSING VAN HET AANTAL AANDELEN 

 

Tijdens de Wachtperiodes kan de Vennootschap elke operatie uitvoeren die een impact kan 

hebben op het bedrag of de samenstelling van het kapitaal en/of het aantal en de kwaliteit van de 

aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zoals het samenvoegen of de split van aandelen, de 

uitgifte van inschrijvingsrechten of in aandelen converteerbare obligaties, de verhoging van het 

kapitaal via inbreng in natura of integratie van de reserves, winsten of uitgiftepremies, de 

kapitaalverlaging, splitsing, fusie, uitkering van dividenden in de vorm van aandelen, verdeling van 

reserves, wijziging van de winstverdeling, de toekenning van gratis aandelen aan alle of een deel 

van de aandeelhouders, de opname van het kapitaal van de reserves of elke andere uitgifte van 

effecten die het kapitaal vertegenwoordigen of effecten die recht geven op de toekenning van 

effecten die het kapitaal vertegenwoordigen met een inschrijvingsrecht dat voorbehouden is aan 
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de aandeelhouders, zonder dat hiervoor het voorafgaand akkoord van de Begunstigden vereist is. 

Het maximum aantal Eenheden dat toegekend is aan het Plan, zal worden aangepast teneinde 

rekening te houden met de operatie van dit type die zou worden gerealiseerd. De 

aanpassingsmodaliteiten zijn mutatis mutandis deze die voorzien zijn in de uitgiftevoorwaarden 

van de converteerbare effecten die de Vennootschap uitgeeft. 

 

Elke Begunstigde wordt geïnformeerd over de praktische modaliteiten van deze aanpassing en de 

gevolgen ervan op de toekenning van de Eenheden waarvan hij genoot. De Eenheden die worden 

toegekend in toepassing van deze aanpassing worden verondersteld definitief toegekend te zijn 

op dezelfde dag als de oorspronkelijk toegekende Eenheden op de Voorlopige Toekenningsdatum. 

 

 

VII. FISCALITEIT 

 

De betaling op de persoonlijke rekening van de Begunstigde van het bedrag bepaald in artikel 3, 

gebeurt na afhouding van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing.   

 

 

VIII. DIVERSEN 

 

1. Kosten 

 

De kosten die gekoppeld zijn aan de invoering, de toepassing, het beheer en de uitvoering 

van het Plan worden door de Vennootschap gedragen. 

 

2. Looptijd van het Plan 

 

Dit Plan van Cofinimmo werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Cofinimmo en gaat 

van kracht vanaf het moment dat de Raad van Bestuur een beslissing in die zin neemt. 

 

3. Recht dat van toepassing is 

 

Het Plan, dit Reglement en alle andere Documenten met betrekking tot het Plan, vallen 

onder het Belgisch recht. 

 

4. Bevoegde rechtbanken 

 

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel in België bevoegd. 

 

 

 

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Cofinimmo op 6 februari 2014. 

 

 

 

°                    °  

° 


