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                   CRESCENT NV 
             (voorheen Option) 

GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

GASTON GEENSLAAN 14 

3001 LEUVEN  

BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN 

 

 

STEMFORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF 

 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CRESCENT NV  

VRIJDAG 29 MEI 2020 OM 10 UUR  

 

  

 Om geldig te zijn moet uw aangevulde en ondertekende stembrief uiterlijk op zaterdag 23 mei 
2020 in het bezit zijn van CRESCENT NV.  

 Om een geldige stem op afstand uit brengen, dient u duidelijk de stemwijze of onthouding te 
vermelden.  

 Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat 
uw aantal aandelen bevestigt op 15 mei 2020 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).  

 Gelieve dit formulier ons via email te bezorgen (corp@opticrescent.com).  
 Stembrieven die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen 

worden geweigerd.   

 

 

Ondergetekende, ………...................................................................................................................……................  

 

eigenaar/vruchtgebruiker (schrappen wat niet past) van ....................................... gedematerialiseerde aandelen en/of  

 

.............................. aandelen op naam van CRESCENT NV waarvan de zetel is gevestigd te 3001 LEUVEN, 

GASTON GEENSLAAN 14, stemt als volgt op de gewone algemene vergadering van CRESCENT NV, die zal 

gehouden worden op 29 mei 2020 om 10 uur.    

  

Deze stembrief doet tevens dienst als deelnamebevestiging. Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen  

aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of ....................................... aandelen. 

(specifiek aantal in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te 

nemen)  

  

Deze stembrief geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, 

evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de 

registratiedatum overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden.  

  

De stemming van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit op de agenda is de volgende: 

(gelieve het gepaste vakje in te kleuren of aan te vinken)  

 

 

1. Opening Vergadering met toelichting bij de aangepaste modus operandi van de Vergadering 

gezien de uitzonderlijke COVID-19 omstandigheden.  
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2. Voorstelling verslagen Raad van Bestuur en Commissaris betreffende de jaarrekeningen over 

boekjaar 2019. 

 

3. Voorstelling enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2019.  
 

4. Bespreking en goedkeuring jaarrekeningen met betrekking tot boekjaar 2019 en bestemming 
van het resultaat.  
Voorstel van besluit: “De Algemene Vergadering keurt goed de jaarrekeningen over  het boekjaar 

2019 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat.” 

 

□ Voor      □ Tegen      □ Onthouding   

 

5. Kwijting aan de Bestuurders 

Voorstel van besluit: “De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de 

uitoefening van hun mandaat als Bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2019.” 

 

              Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)              □ Voor                  □ Tegen        □ Onthouding   

      Raju DANDU                     □ Voor                  □ Tegen         □ Onthouding   

              Pieter BOURGEOIS (CRESCEMUS BV)                   □ Voor                  □ Tegen        □ Onthouding  

              Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MNGMNT BV)  □ Voor                  □ Tegen         □ Onthouding  

      Prof. Liesbet VAN dER PERRE                                 □ Voor                 □ Tegen     □ Onthouding 

      Prof. Sarah STEENHOUT (S&S BV)                         □ Voor                 □ Tegen     □ Onthouding 

      Lieve DECLERCQ (CRESPO CONSULTANCY BV)        □ Voor                 □ Tegen     □ Onthouding 

 

6. Kwijting aan de Commissaris 

Voorstel van besluit: “De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de 

uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019.” 

 

□ Voor      □ Tegen      □ Onthouding   

 

7. Volmachten  

Voorstel van besluit: “De Algemene Vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke 

bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Edwin BEX (de "Volmachtdrager"), 

individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te 

vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en 

bekendmakingsverplichtingen vervat in Artikelen 2:8 en 2:14 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle 

noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en 

bekendmakingsverplichtingen.” 

 

□ Voor      □ Tegen      □ Onthouding   

 

8. Sluiten van de Vergadering 

  

 

Dit formulier geldt tevens voor alle daaropvolgende Vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden 

gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde gewone Algemene Vergadering.  
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Dit formulier zal in zijn geheel voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze 

aangaande één of meerdere onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering hierboven niet heeft 

aangegeven.   

  

In geval van wijzigingen aan de agenda van de Algemene Vergadering en/of toevoeging van 

nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WVV, zal de vennootschap uiterlijk 

op 14 mei 2020 een aangevulde agenda en gewijzigd stemformulier bekend maken.   

  

Stemmen per brief die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de 

onderwerpen waarop ze betrekking hebben. Het WVV voorziet in volgende afwijking : indien voor een 

bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem 

over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.  
  

De aandeelhouder die wenst te stemmen over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe 

voorstellen tot besluiten, dient het gewijzigde stemformulier dat de Vennootschap beschikbaar zal stellen, in 

te vullen en ondertekend terug te sturen aan de vennootschap via email naar corp@opticrescent.com.  

  

  

  

Aldus ondertekend te ....……............................. op ............................................ 2020.   

 

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient dit stemformulier ondertekend te worden door een of 
meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en 
hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)   
 

 

 

……………………………………………………………………….. (in eigen naam) 

 

 

 

……………………………………………………………………….. (handtekening) 

 

Dan wel  

(in geval van rechtspersoon) 

 

 

……………………………………………………………………….voor …………………………………………………….. in hoedanigheid van  

 

………………………………………………………………………..  
  

 

 

……………………………………………………………………….. (handtekening) 

 


