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OPROEPING 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

 
 
De raad van bestuur van COIL SA nodigt de aandeelhouders van de vennootschap uit deel te nemen 
aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2009 om 14u30 
voor notaris Deckers, op het kantoor van de Geassocieerde Notarissen “Berquin Notarissen”, Lloyd 
Georgelaan 11, 1000 Brussel: 
 

Agenda 
 

1. Benoeming van drie onafhankelijke bestuurders 
 
De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om de tot benoeming van de volgende 
drie bestuurders over te gaan: 
 
 De heer Bertrand Piens, 30 Bd d’Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine (Frankrijk),  

Kwalificaties: voormalige leerling van de Polytechnische school (Ecole Polytechnique) – 
Gediplomeerde van het ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l‟Administration 
Economique) en het IEP (Institut d'Etudes Politiques) in Parijs. 
Andere functies die hij op heden uitoefent: voorzitter van Fontenay Managers en 
zaakvoerder van MDC Sarl. 

 De heer Jean-Pierre Castel, 8 square du Croisic, 75015 Parijs (Frankrijk), 
Kwalificaties: Polytechnische school (Ecole Polytechnique) – Mijningenieur (Ingénieur du 
Corps des Mines) 
Andere functies die hij op heden uitoefent: oprichter-zaakvoerder van JPC Consulting. 

 De heer Andrew Reicher, 60 Croftdown Road, Londen NW5 1EN (Verenigd Koninkrijk), 
Kwalificaties: MA double first in Economische Wetenschappen (universiteit van Cambridge) 
en Masters in Economische Wetenschappen (universiteit van Pennsylvania) 
Andere functies die hij op heden uitoefent: voorzitter van het Beleggingscomité van 
Renewable Energy Asia Fund LLP.  

 
De raad van bestuur raadt de algemene vergadering aan om dit voorstel goed te keuren en 
verduidelijkt hierbij dat deze drie onafhankelijke bestuurders beantwoorden aan de 
onafhankelijkheidscriteria verwoord in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, 
alsook aan de onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2009. 
De raad van bestuur verduidelijkt met name dat deze bestuurders aan volgende criteria voldoen: 
 
1. Ze hebben, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een 
mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van 
persoon belast met het dagelijks bestuur uitgeoefend; 
2. Ze hebben nooit in de raad van bestuur gezeteld; 
3. Ze hebben geen deel uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de 
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een 
daarmee verbonden vennootschap of persoon; 
4. Ze hebben geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen van 
de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon;  
5. a) Ze bezitten geen maatschappelijke rechten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het 
kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap; b) indien ze 
maatschappelijke rechten bezitten die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen : 
  - mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde 
vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurders 
controle hebben geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een 
categorie aandelen van de vennootschap; of - mogen de daden van beschikking over die aandelen of de 
uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan 



 

  

eenzijdige verbintenissen die ze zouden zijn aangegaan;  c) in geen geval kunnen ze een aandeelhouder 
vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt; 
6.  Ze hebben geen significante zakelijke relatie of in de laatste tien boekjaren gehad met de vennootschap 
of met een daarmee verbonden vennootschap, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid 
van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een 
dergelijke relatie onderhoudt; 
7. Ze zijn geen vennoot of werknemer geweest van de huidige of vorige commissaris van de vennootschap 
of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon; 
8. Ze zijn geen uitvoerend lid van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een 
uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het 
bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en hebben geen andere belangrijke banden 
met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of 
organen; 
9. Ze hebben geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede 
graad die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van 
lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van 
het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich een van de andere in de punten 1° tot 8° 
beschreven gevallen bevinden. 

 
Voorstel van beslissing :  
De algemene vergadering beslist in hoedanigheid van bestuurder, voor een termijn van 4 jaar, 
te benoemen met onmiddellijke ingang de heer Bertrand Piens, wonende te 30 Bd d‟Inkermann, 
92200 Neuilly-sur-Seine (Frankrijk), de heer Jean-Pierre Castel, wonende te 8 square du 
Croisic, 75015 Parijs (Frankrijk) en de heer Andrew Reicher, wonende te 60 Croftdown Road, 
Londen NW5 1EN (Verenigd Koninkrijk). Hun mandaat zal een einde nemen op de 
jaarvergadering van 2013. 
 
2. Ontslag en benoeming van bestuurders 
Voorstel van beslissing: 
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Charles van der Haegen in 
zijn hoedanigheid van bestuurder met onmiddellijke ingang, onder voorbehoud van de 
benoeming van de heer Andrew Reicher. Rekening houdend met de beslissing genomen door 
de vergadering om drie onafhankelijke bestuurders voormeld onder punt 1/ van de dagorde, te 
benoemen, stelt de vergadering het ontslag vast van de heer Charles van der Haegen met 
onmiddellijke ingang. 
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Yves Willems, onder 
voorbehoud van de benoeming van Genaxis NV als bestuurder in de vennootschap. De 
vergadering beslist als bestuurder te benoemen met onmiddellijke ingang de naamloze 
vennootschap Genaxis, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Visserij 206, ingeschreven in 
het rechtspersonenregister onder nummer: 0463.935.657, vertegenwoordigd, voor de 
uitoefening van dit mandaat, door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yves Willems, voor 
een termijn van 4 jaar. Het mandaat van Genaxis begint zal een einde nemen op de 
jaarvergadering van 2013. Bijgevolg, stelt de algemene vergadering het ontslag vast van de 
heer Yves Willems met onmiddellijke ingang. 
 
3. Bezoldiging van bestuurders 
Voorstel van beslissing 
De algemene vergadering beslist, onder voorbehoud van hun benoeming als bestuurder van de 
vennootschap, de heer Bertrand Piens, de heer Jean-Pierre Castel, de heer Andrew Reicher en 
de vennootschap Genaxis NV, alsook de heer Laurent Chevalier, voor de looptijd van hun 
bestuurdersmandaat te bezoldigen. Hun bezoldiging bedraagt voor ieder afzonderlijk 15.000 
euro per jaar, desgevallend pro rata. De vergadering verduidelijkt dat deze bezoldiging geen 
betrekking heeft op de kosten verbonden aan de uitoefening van het mandaat van bestuurder 
(en onder andere de kosten verbonden aan de deelneming aan de vergaderingen van de raad 
van bestuur, en de eventuele audit- en/of remuneratiecomités) die zullen worden terugbetaald 
aan de bestuurders op basis van onkostennota aan de vennootschap geadresseerd. De 
vergadering beslist de bezoldiging van de heer Bernard Legrand, vastgesteld op 25.000 EUR 
per jaar, ongewijzigd te laten. 
 
 



 

  

4. Wijziging van de maatschappelijke benaming 
Voorstel van beslissing 
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te 
wijziging in “United Anodisers” met onmiddelijke ingang. 
De algemene vergadering beslist artikel 1, alinea 2 van de statuten van de vennootschap met 
betrekking tot de benaming van de vennootschap als volgt te wijzigen: 
“Zij draagt de naam „United Anodisers‟.” 
 
5. Wijziging van artikel 17 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de 
verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen. 
Voorstel van beslissing 
De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om eigen aandelen te 
verkrijgen ten belope van het maximumaantal toegestaan door artikel 620 §1, alinea 1, 2° van 
het Wetboek van vennootschappen, gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de 
datum van de vergadering die over dit punt zal beslissen, tegen een prijs die zal liggen tussen 1 
EUR, zijnde de minimumwaarde, en 30 EUR, zijnde de maximumwaarde. 
De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om eigen aandelen te 
vervreemden op de beurs overeenkomstig artikel 622 §2, alinea 2, 1° van het Wetboek van 
vennootschappen, of om geheel of gedeeltelijk de verkregen aandelen te vernietigen. De 
wijziging van de statuten die hieruit voortvloeien zal bij authentieke akte worden vastgesteld op 
verzoek van een bestuurder. 
De algemene vergadering beslist artikel 17 van de statuten van de vennootschap met 
betrekking tot de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen te wijzigen en te 
vervangen met hetgeen volgt: 

“Overeenkomstig artikels 620 §1, alinea 1, 1° tot 5°, en 622 §2, alinea 2, 1° van het 
Wetboek van vennootschappen, is de raad van bestuur bevoegd om, zonder een andere 
beslissing van de algemene vergadering:  
- eigen aandelen te verkrijgen ten belope van het maximumaantal toegestaan door artikel 
620 §1, alinea 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een termijn van 
vijf jaar die aanvangt na afloop van de algemene vergadering van [10 of 30] juni 
tweeduizend en negen, tegen een prijs die zal liggen tussen 1 EUR, zijnde de 
minimumwaarde, en 30,00 EUR, zijnde de maximumwaarde, en dit mits eerbiediging van 
de voorwaarden voorzien in artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, en  
- eigen aandelen te vervreemden op de beurs overeenkomstig artikel 622 §2, alinea 2, 1° 
van het Wetboek van vennootschappen, of om geheel of gedeeltelijk de verkregen 
aandelen te vernietigen. 
De vennootschap kan geen recht op dividenden doen gelden op aandelen verkregen in 
haar eigen kapitaal.  
De aandelen bedoeld in de vorige zin tellen niet mee voor de bepaling van de uitkeerbare 
winst tenzij op deze aandelen een vruchtgebruik of pandrecht werd gevestigd ten 
behoeve van een andere partij dan de vennootschap.” 

 
6. Uitgifte van warrants ten gunste van arbeiders van de vennootschap 
1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van 
vennootschappen betreffende de uitgifte van 52.917 warrants ten gunste van de arbeiders van 
de vennootschap. 
2. In het kader van de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, omstandig 
verslag van de raad van bestuur overeenkomstig (i) artikel 596 van het Wetboek van 
vennootschappen dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële 
gevolgen van de verrichting van uitgifte van voormelde 52.917 warrants en (ii) artikel 582 van 
het Wetboek van vennootschappen betreffende de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, 
gezien de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen uit te geven in het kader van de uitoefening van 
de warrants beneden de fractiewaarden van de huidige aandelen zou kunnen vallen. 
3. Verslag van de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikels 596 en 582 van 
het Wetboek van vennootschappen betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens 
opgenomen in het voormeld verslag van de raad van bestuur. 
4. Uitgifte van 52.917 warrants ten gunste van arbeiders van de vennootschap. 
Voorstel van beslissing: de algemene vergadering beslist 52.917 warrants ten gunste van de 
arbeiders van de vennootschap uit te geven, elke warrant geeft de begunstigde het recht om 
één aandeel te verwerven aan de werkelijke waarde op het moment van het aanbod, dat zal 



 

  

worden vastgesteld naar keuze door de raad van bestuur op het moment van het aanbod van 
de warrants: hetzij tegen de gemiddelde sluitingskoers van het aandeel gedurende de 30 dagen 
voor het aanbod, hetzij tegen de laatste sluitingskoers die de dag van het aanbod voorafgaat. 
De vergadering machtigt de raad van bestuur om de modaliteiten en voorwaarden van het 
aanbod te bepalen alsook verleent alle machten aan Finance & Management International NV, 
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Timothy Hutton, om het warrant 
plan op te stellen en uit te voeren. 
5. Onder opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de warrants, 
verhoging van het kapitaal, rekening houdend met de bepalingen ten dien einde opgenomen in 
de wet van 26 maart 1999 betreffende het actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en 
houdende diverse bepalingen. 
Voorstel van beslissing: de algemene vergadering beslist onder opschortende voorwaarde en in 
de mate van de uitoefening van de warrants, het kapitaal te verhogen. Overeenkomstig artikel 
591 van het Wetboek van vennootschappen, zal de kapitaalverhoging ten belope van een 
bedrag van 52.917 vermenigvuldigd met de uitgifteprijs van de nieuwe gecreeërde aandelen of, 
indien de uitgifteprijs de fractiewaarde overschrijdt, met de fractiewaarde van de aandelen, en 
het aantal nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging, alsook de 
eventuele uitgiftepremies, bij authentieke akte worden vastgesteld, op verzoek van de raad van 
bestuur op voordracht van een gewaarmerkte lijst van de uitgeoefende warrants. De algemene 
vergadering beslist één bestuurder alleen handelend te machtigen om de formaliteiten te 
vervullen voor de authentieke vaststelling naarmate de uitoefening van de warrants binnen de 
twee maanden vanaf het einde van de maand tijdens de welke de uitoefening werd gevraagd en 
die een wijziging van de statuten tot gevolg zal hebben betreffende het bedrag van het kapitaal 
en het aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal. Zij zullen de hoedanigheid van 
aandeelhouder toekennen aan de warranthouder die zijn warrant heeft uitgeoefend. 
 
7. Kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van Keenexcess 
Limited handelend voor rekening van de heer Timothy Hutton 
1. Omstandig verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig (i) de artikelen 596 en 
598 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de opheffing van het voorkeurrecht en 
(ii) artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de uitgifte van aandelen 
beneden fractiewaarde, indien de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen uitgegeven in het kader 
van de kapitaalverhoging beneden de fractiewaarden van de huidige aandelen zouden vallen, 
en verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van 
vennootschappen betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 
voormeld verslag van de raad van bestuur. 
2. Opheffing van het voorkeurrecht van de huidige aandeelhouders, overeenkomstig het 
Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van de statuten. 
Voorstel van beslissing: de algemene vergadering beslist het voorkeurrecht van de 
aandeelhouders betreffende de kapitaalverhoging eenvoudigweg op te heffen. 
3. Kapitaalverhoging door uitgifte van 88.196 nieuwe aandelen ten gunste van Keenexcess 
Limited handelend voor rekening van de heer Timothy Hutton. 
Voorstel van beslissing: de algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope 
van een bedrag vastgesteld op basis van de volgende formule (88.196 vermenigvuldigd met de 
uitgifteprijs van de aandelen – zijnde de gemiddelde beurskoers van het aandeel COIL 
gedurende de laatste dertig dagen voorafgaandelijk aan de uitgifte van de nieuwe aandelen – 
of, indien de uitgifteprijs de fractiewaarde van de aandelen zou overschrijden, met de 
fractiewaarde van de aandelen), mits uitgifte van 88.196 nieuwe aandelen die van dezelfde 
rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen 
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Indien de uitgifteprijs, zoals hierboven bepaald, de 
fractiewaarde overschrijdt, zal, naar aanleiding van de kapitaalverhoging, een uitgiftepremie worden 
betaald gelijk aan het verschil tussen de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de fractiewaarde 
van de huidige aandelen. 
4. Vaststelling van de inschrijving en de volledige volstorting van elk aandeel en van de 
kapitaalverhoging alsook de boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening 
"Uitgiftepremies". 
Voorstel van beslissing: de algemene vergadering stelt de volledige inschrijving vast van de 
kapitaalverhoging door Keenexcess Limited handelend voor rekening van de heer Timothy Hutton 
en bijgevolg de kapitaalverhoging. Indien de uitgifteprijs de fractiewaarden van de huidige aandelen 



 

  

overschrijdt, beslist de algemene vergadering het totaal bedrag van de uitgiftepremie op een 
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” te boeken. 
5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de 
kapitaalverhoging die voorafgaat. 
Voorstel van beslissing: de algemene vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan 
te passen teneinde het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die voorafgaat. 
 
8. Machten 
Voorstel van beslissing: 
De algemene vergadering machtigt één bestuurder, alleen optredend, om alle formaliteiten te 
vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen betreffende de hiervoorvermelde 
punten 1 tot 8, onder andere bij een ondernemingsloket van de Kruispuntbank van 
Ondernemingen en bij elke andere administratieve dienst, alsook om alle desbetreffende 
documenten te tekenen. 
De algemene vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van 
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, Lloyd 
Georgelaan 11, 1000 Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met 
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten 
van de vennootschap op te stellen overeenkomstig de genomen beslissingen, te ondertekenen 
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen ter zake. 
 

De vergadering kan pas geldig beraadslagen over de agendapunten 4 tot en met 8 indien de 
aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen, onverminderd de stemming omtrent de agendapunten 1, 2 en 3 waarvoor geen 
quorum vereist is. Indien de vergadering het vereiste quorum voor de beslissingen omtrent de 
agendapunten 4 tot en met 8 niet zou bereiken, zullen de aandeelhouders opgeroepen worden voor 
een tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 30 juni 2009 om 
14u om over de agendapunten 4 tot en met 8 te beraadslagen.  
 
Teneinde aan deze vergaderingen deel te nemen, dient de aandeelhouder, overeenkomstig artikel 36 
van de statuten, uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering een attest op de exploitatiezetel van de 
vennootschap neer te leggen (Coil NV, Roosveld 5, 3400 Landen), opgesteld door de erkende 
rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde 
effecten tot aan de dag van de algemene vergadering vaststelt. 
De aandeelhouders op naam zijn overeenkomstig artikel 36 van de statuten gehouden hun intentie tot 
deelname aan de voormelde algemene vergadering kenbaar te maken door middel van een brief gericht 
tot de raad van bestuur uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering.  
In voorkomend geval, dient de eigenaar van effecten aan toonder zijn effecten uiterlijk vijf werkdagen 
voor de algemene vergadering neer te leggen op de exploitatiezetel van de vennootschap.  
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen gebruik te maken van het model 
van volmacht dat te hunner beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de vennootschap. 
Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering op 
de exploitatiezetel van de vennootschap toe te komen. 
 
De raad van bestuur 

 
 
 
  

 


