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PERSBERICHT

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Brussel, donderdag 22 december 2016, 17u45 - Vandaag heeft in Brussel de Buitengewone Algemene
Aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap COIL SA/NV plaatsgevonden om te beraadslagen over
de agenda.
Op die vergadering hebben de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen 66.64% van
het kapitaal vertegenwoordigen, alle voorgestelde besluiten van de raad van bestuur goedgekeurd volgens
de vereiste meerderheden. De besluiten hadden met name betrekking op de wijziging van de
respectievelijke rechten die verbonden zijn aan de verschillende aandelencategorieën.
De aandeelhouders hebben beslist om de 336.449 oprichtersaandelen van Keenexcess Limited om te
zetten in gewone aandelen. Deze omzetting, die de kapitaalstructuur van de Vennootschap zal
vereenvoudigen en mogelijke belangenconflicten tussen de verschillende aandeelhouderscategorieën zal
vermijden, wordt geconcretiseerd door de uitgifte van 336.449 nieuwe aandelen in ruil voor de annulering
van alle oprichtersaandelen. Tegelijkertijd werden 35.000 nieuwe aandelen, die voortvloeien uit de
uitoefening van de "warrants" die in mei 2015 aan bepaalde leden van het management werden
toegekend, uitgegeven.
Deze verrichtingen, die volgend op de Vergadering werden afgerond, leiden tot een verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van COIL van 2.405.938 naar 2.777.387 aandelen. Dit is een verwatering van de
huidige gewone aandeelhouder met 13,4%.
Tijdens deze Vergadering hebben de aandeelhouders van de Vennootschap ook de andere voorgestelde
besluiten goedgekeurd. Deze hadden betrekking op:


de toestemming aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap, in een of meer keren,
te verhogen met maximaal 7.393.174,87 euro;



de verlenging van de toestemming aan de raad van bestuur om over te gaan tot de inkoop van de eigen
aandelen van de Vennootschap;



de schrapping van de verwijzing in de statuten naar de aandelen aan toonder;



de vervanging van artikel 16 van de statuten over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De aan de Algemene Vergadering voorgestelde besluiten alsook het verslag van de raad van bestuur
(artikel 560) en het bijzonder verslag van de raad van bestuur (artikel 604, 607) kunnen worden
geconsulteerd op de website van de Vennootschap http://investors.coil.be onder de rubriek Regulatory.
Volgende afspraak: De omzetcijfers 2016 zullen worden gepubliceerd op 24 januari 2017.
COIL is wereldleider op het vlak van anodisatie voor de bouw en
industrie.
Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) dat op de
oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag aanbrengt die beschermt en die kan
worden gekleurd. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en verhoogt de
functionele kwaliteiten van het metaal.
Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal
behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen, zijn
uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en zijn hoge recycleerbaarheid.
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur,
design, industrie of auto's.
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