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Stemmen per correspondentie 
 

Iedere aandeelhouder kan stemmen per correspondentie.  
De aandeelhouders die per correspondentie wensen te stemmen, dienen de voormelde praktische formaliteiten te volgen. 

 
Voor de eigenaars van aandelen op naam, een kopie van het ondertekend formulier dient uiterlijk op 9 mei 2020 te worden 

verzonden naar de vennootschap per email (shareholders@cofinimmo.be). 
 

Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, een kopie van het ondertekend formulier dient uiterlijk op 9 mei 2020 te 
worden verzonden per email naar de BANK DEGROOF PETERCAM (general.meetings@degroofpetercam.com). 

 
 

 
 
De ondergetekende :  
 
Rechtspersoon: 

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: 
 

Maatschappelijke zetel: 
 
 

Geldig vertegenwoordigd door: 
 
 

Wonende te: 
 

 
Natuurlijke persoon: 

Familienaam: 
 

Voornaam: 
 

Woonplaats: 
 
 

 
Verklaart op de Registratiedatum (zie praktische informatie) boekhoudkundig te hebben geregistreerd: 
 

………………….............................. gedematerialiseerde aandelen, in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (schrappen wat niet past),  

……………………………………………… aandelen op naam, in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (schrappen wat niet past),  
 
van de naamloze vennootschap COFINIMMO met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister onder het nummer BE 0426 184 049; 
 
oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 13 mei 2020 om 
15u30 in de volgende zin. 
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1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar 
afgesloten op 31 december 2019 

Vereist geen stemming 

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

3. Goedkeuring van het remuneratiebeleid JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

4. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening 
afgesloten op 31 december 2019 en verslag van de Commissaris betreffende de 
geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 

Vereist geen stemming 

5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en 
resultaatsverwerking 

JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 Vereist geen stemming 
 

7. Kwijting aan de Bestuurders JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

8. Kwijting aan de Commissaris JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

9. Hernieuwing van het mandaat van 4 bestuurders 

9.1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

9.2. Vaststelling van de onafhankelijkheid van de heer Olivier Chapelle JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

9.3. Hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

9.4. Vaststelling van de onafhankelijkheid van de heer Xavier de Walque JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

9.5. Hernieuwing van het mandaat van de heer Maurice Gauchot JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

9.6. Vaststelling van de onafhankelijkheid van de heer Maurice Gauchot JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

9.7. Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Diana Monissen 
 
 

JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

9.8. Vaststelling van de onafhankelijkheid van mevrouw Diana Monissen JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

10. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris 
 

10.1. Hernieuwing van het mandaat van Deloitte JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

10.2. Vastlegging van honoraria JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

11. Goedkeuring van clausules van controleverandering JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

12. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten 
 

JA* 
 
 

NEEN* ONTHOUDING* 

13. Varia Vereist geen stemming 
 

(*) Schrappen wat niet past 
 
Opgemaakt te _____________________, op ________________ 2020    ______________________ 
          Handtekening 
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Agenda 
 

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op  
13 mei 2020 om 15u30 uur, Woluwedal 58, 1200 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda: 

 
1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2019. 

 
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. 

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. 
 
3. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid in overeenstemming met principe 7.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. 

 
4. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en van het verslag 

van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. 
 
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en  bestemming van het resultaat. 

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de resultaatsverwerking. 
Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 5,60 € aan de aandeelhouders (coupon n°35). Er wordt gepreciseerd dat de 32.959 eigen 
aandelen in het bezit van de vennootschap geen recht geven op de toekenning van enig dividend aan de vennootschap zelf. 
De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur. 
 

6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. 
 

7. Kwijting aan de Bestuurders. 
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 
december 2019. 
 

8. Kwijting aan de Commissaris. 
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 
december 2019. 
 

9. Hernieuwing van het mandaat van vier bestuurders. 
 
Hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle. 

9.1. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met 
onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2024. 

9.2. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn opgenomen. 
 
Hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque. 

9.3. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, 
met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2024. 

9.4. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De 
Raad van Bestuur acht het gepast om af te wijken van één van de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in bepaling 3.5 van de Belgische 
Corporate Governance Code 2020, aangezien de duur van het mandaat van de heer de Walque, die meer dan 12 jaar bedraagt, zijn 
onafhankelijkheid op geen enkele wijze in de weg staat. De heer de Walque heeft geen relatie met het bedrijf of met een grootaandeelhouder 
van het bedrijf die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen. Bovendien heeft de heer de Walque tijdens de uitoefening van zijn mandaat 
altijd aangetoond dat hij een vrije, onafhankelijke en kritische geest heeft, terwijl hij het welzijn van het bedrijf in het middelpunt van zijn 
belangstelling plaatst. 

 
 Hernieuwing van het mandaat van de heer Maurice Gauchot. 
9.5. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Maurice Gauchot, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, 

met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2024. 
9.6. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 

bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn opgenomen. 
 

Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Diana Monissen. 
9.7. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van mevrouw Diana Monissen, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, 

met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2024. 
9.8. Voorstel tot vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 

bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits zij voldoet aan alle criteria die daarin zijn opgenomen. 
 
10. Hernieuwing van mandaat van de Commissaris. 

10.1. Voorstel tot hernieuwing, onder opschortende voorwaarden van goedkeuring door de FSMA van, het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, 
vertegenwoordigd door de heer Rick NECKEBROECK, erkende bedrijfsrevisor, waarvan de zetel gelegen is te 1930 Zaventem, Luchthaven 
Nationaal 1J, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2023. 
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10.2. Voorstel om de honoraria van de commissaris vast te leggen op het bedrag van 146.000 € per jaar, exclusief BTW en voorschotten, jaarlijks te 
indexeren op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.   
 

11. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van controleverandering 
die aanwezig is in elke kredietovereenkomst of in de voorwaarden  voor de uitgifte van de effecten of kapitaal die door de vennootschap werden 
overeengekomen en tot het overgaan op de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 7:151 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen.  
Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de volgende kredietovereenkomsten die een mogelijkheid voorzien van een 
vervroegde  terugbetaling in het geval van controleverandering van de vennootschap: 

 Gesyndiceerde kredietovereenkomst van 1 juli 2019 tussen de vennootschap en KBC BANK, BNP PARIBAS FORTIS, J.P. MORGAN 
SECURITIES, HSBC FRANCE, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE BRUSSELS BRANCH, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, 
BARCLAYS BANK, en ABN AMRO BANK. 

 Kredietovereenkomst van 6 januari 2020 tussen de vennootschap en SMBC. 

 Kredietovereenkomst van 23 maart 2020 tussen de vennootschap en ABN AMRO. 
Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de kredietovereenkomsten gesloten tussen de oproeping van de algemene 
vergadering et het houden van deze (en indien nodig worden uiteengezet tijdens de vergadering) die een mogelijke vervroegde 
invorderbaarheid bepalen in geval van controlewijziging van de vennootschap. 
 

12. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten. 
Voorstel om aan twee leden van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot de 
uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te 
maken. 

 
13. Varia. 

 
 
 
 

*     *    * 
 


