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BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VOORZIEN IN ARTIKELEN 604, PARAGRAAF 2 

EN 607 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 

Dames en Heren Aandeelhouders, 

Wij hebben de eer u huidig verslag voor te leggen, zoals voorzien in artikelen 604, paragraaf 2 
en 607 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de bijzondere omstandigheden 
waarin van de machtiging die toelaat het maatschappelijke kapitaal te verhogen, dat wij u 
voorstellen om te verlenen aan de raad van bestuur, gebruik zal mogen gemaakt worden en de 
daarbij nagestreefde doeleinden. 

Gedurende de algemene vergadering van 22 juni 2005, heeft u aan de raad van bestuur de 
machtiging verleend om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen tot een 
maximumbedrag van 4.464.495,44 EUR te verhogen. 

Het volgende gebruik werd daarvan gemaakt: 

o vaststelling op 6 juli 2006 van een kapitaalverhoging ten gevolge van de uitoefening van 
warrants, ten belope van 16.034,91 EUR, 

o kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht, ten belope van 357.900,60 EUR, 
op 21maart 2007, 

o kapitaalverhoging door inbreng in natura, met opheffing van het voorkeurrecht, ten 
belope van 148.421,13 EUR, op 3 oktober 2007. 

Deze machtiging is verstreken op 17 augustus 2010. U wordt aangeraden deze te vervangen 
door een nieuwe machtiging die toelaat het maatschappelijke kapitaal te verhogen, in één of 
meerdere malen, tot een maximaal bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk 
kapitaal, dat op heden € 5.257.613,80 (exclusief uitgiftepremies) is, en dit voor een termijn van 5 
jaar, te rekenen vanaf de publicatie van de statutenwijziging, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen. 

In het kader van dit toegestane kapitaal zal de raad van bestuur niet alleen aandelen mogen 
uitgeven, maar tevens in aandelen converteerbare obligaties, warrants al dan niet verbonden 
aan andere financiële instrumenten en in het algemeen financiële instrumenten die op termijn 
recht kunnen geven op aandelen van de Vennootschap. 

De kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtiging wordt besloten, zullen mogen 
worden doorgevoerd zowel door een inbreng in geld of in natura, binnen de perken toegestaan 
door het Wetboek van vennootschappen, als door omzetting van beschikbare of onbeschikbare 
reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, bevoorrecht of niet, 
met of zonder stemrecht, met of zonder voorkeurrecht. 

Het toegestane kapitaal heeft tot voorwerp om de raad van bestuur toe te laten om 
kapitaalverhogingen door te voeren of om converteerbare obligaties of warrants uit te geven, 
met de nodige flexibiliteit voor de ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap, en om 
snel en op efficiënte wijze te kunnen ingaan op marktschommelingen en groeimogelijkheden , 
met inbegrip van de financiering van de aangekondigde investeringen door de Vennootschap in 
zijn mijnsite gelegen te Duitsland. 



 

De machtiging zou tevens mogen worden gebruikt teneinde de Vennootschap toe te laten om 
warrants aan haar personeelsleden of aan onafhankelijke consultants van de Vennootschap 
toe te kennen, in voorkomend geval in het kader van de opstelling van een 
aandelenoptieplan. Te dien einde, zal de raad van bestuur het recht hebben om, wanneer het 
gebruik maakt van het toegestane kapitaal, het voorkeurrecht van de bestaande 
aandeelhouders te beperken of op te heffen, ten gunste van personeelsleden van de 
Vennootschap of ten gunste van één of meerdere andere bepaalde personen. 

De raad van bestuur zal, in het algemeen en in de gevallen die bij wet of door de statuten van 
de Vennootschap zijn toegestaan, het voorkeurrecht van de aandeelhouders mogen opheffen of 
beperken, inclusief ten voordele van één of meer andere aangewezen personen, andere dan 
personeelsleden van de Vennootschap, telkens de raad van bestuur meent dat het 
maatschappelijk belang het hem zo opdraagt. 

In voorkomend geval zal de raad van bestuur tevens, indien hij dat nodig acht, aan 
uitgegeven aandelen of aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van warrants of 
converteerbare obligaties uitgegeven in het kader van het toegestane kapitaal, een recht op 
dividenden uitgekeerd tijdens het boekjaar gedurende welke deze aandelen worden 
uitgegeven, mogen toekennen. 

 
Overeenkomstig met het voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten, beoogt deze 
machtiging tevens om de raad van bestuur toe te laten om van het toegestane kapitaal 
gebruik te maken, binnen de perken voorzien door de wet, wanneer de Vennootschap het 
voorwerp is van een openbaar overnamebod. De raad van bestuur acht het inderdaad gepast 
om deze machtiging te bekomen voor een termijn van drie jaar. Deze machtiging is 
verantwoord om de volgende redenen: in geval van een openbaar overnamebod is, indien de 
omstandigheden het verantwoorden, een kapitaalverhoging een wettig middel om de 
belangen van de Vennootschap en deze van de aandeelhouders te beschermen. Indien de 
raad van bestuur besluit om van deze machtiging gebruik te maken, zal hij de voorwaarden 
voorzien in artikel 607, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen moeten eerbiedigen, te 
weten: 
 

(i) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging dienen, vanaf hun 
uitgifte, volledig volgestort te zijn; 
(ii) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging mag 
niet minder bedragen dan de prijs van het bod; en 
(iii) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging mag niet meer 
bedragen dan een tiende van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het 
kapitaal vertegenwoordigen. 

De raad van bestuur stelt u aldus voor om hem machtiging te verlenen om een of meerdere 
kapitaalverhogingen door te voeren voor een globaal maximum bedrag van € 5.257.613,80 
EUR (exclusief uitgiftepremies), voor een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking 
van de statutenwijziging die de machtiging vaststelt waarnaar in dit verslag wordt verwezen  

(wijziging van artikel 6 van statuten). Hij stelt u tevens voor om hem, voor een termijn van drie 
jaar, de mogelijkheid te bieden om de voormelde machtiging te gebruiken in geval van een 
openbaar overnamebod. 

Gedaan te Brussel, op 2 december 2011. 
 
Voor de raad van bestuur. 
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Door: FINANCE AND MANAGEMENT INTERNATIONAL 

SA, vertegenwoordigd door de Heer Timothy 
HUTTON  
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