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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Dossier: TC/SB/2150018/VV

Repertorium : 67.237

BELGACOM
naamloze vennootschap van publiek recht
te 1030 Brussel, Koning Albert 11-laan 27
BTW (BE) 0202.239.951 RPR (Brussel)
NAAMWIJZIGING
STATUTENWIJZIGINGEN
Op heden, vijftien april tweeduizend vijftien.
Te 1140 Brussel, Stroobantsstraat 51.
Voor Mij, Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap van publiek recht ( BELGACOM', waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel,
KoningA|bert||'|aanZ7,hier genoemd "devennootschop" nf "deNennootschoo"
|DENT|F|[ATE VAN DEVENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een autonoom overheidsbedrijf,
geregeld bij de wet van negentien juli negentienhonderd dertig tot oprichting van de Regie van
telegraaf en telefoon, gewijzigd bij de wet van eenentwintig maart negentienhonderd
eenennegentigbetreffendedehervormin g vansommigeeconomischeoverheidsbedrijven,bÜde
wet van twaalf december negentienhonderd vierennegentig tot wijziging van de wet van
nenentwintigmaartneg entienhonderdeenenne8entigbetreffendedehervormin g vansnmmige
economische overheidsbedrijven en van de wet van zeve ntien juni negentienhonderd
eenennegentig tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de
dee|neming envandeopenbaresectorinbepaa|deprivaatrechte|Üke#nanciü|evennootschappen,
en het Koninklijk Besluit van negentien aug ustus negentienhonderd tweeënnegentig tot
goedkeuringvanheteerstebeheerscontractvandeReg ievonte|e8nafieente|efoniewerd,zonder
onderbreking van de continuTteit van haar rechtspersoonlijkheid, omgezet in een naamloze
vennootschap van publiek recht en haar statuten werden vastgesteld bij Koninklijk Besluit van
zestiendecemberneg entienhonderdvie/ennegentig,bekendgemaak1indebÜ|aQetothetBe|gisch
Staatsb|advantvveeün t wintig decembe/negentienhonderdvierenne genti8.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal
opQeste|ddoorK4eesterTim[arnewa|,notaris teBrusse|,opzestienapri|tweeduizendveertien,
bekend8emaaktinde8Ü|aQentothet8e|g isch Stoatsb|advantwaa|fmeidaarna,nndernumme/
9 7ll6,goedgekeurddoorhetKonink|Ükbes|uittotgoedkeuringvaneenwÜzi8in8aandestotuten
van BELGACOM van zestien februari t weeduizend vijftien, bekendgemaakt in het Belgisch
Stoats b|advanzevenentvvintiCfebruaridaarna,ondernummer['ZOl5/l4U86.
De vennootschap is in geschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0202239.951.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Dever8adering vvordtgeopendom1luur3Ominuten,onderhetvoorzitterschapvande
heer DE CLERCK Stefaan Maria, geboren te Kortrijk, op twaalf december negentienhonderd
éénenvÜftig,wonendete8S0UKortrÜk,Damkaai7,meta|s nationaa|nummerS2l2l23476O.
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Samenstelling van het bureau
- De heer LYBAERT Dirk Joris, geboren te Wilrijk, op negenentwintigjuli negentienhonderd
zestig, wonende te 2547 Lint, Veldstraat, 81, met als nationaal nummer 600729 31923, werd
aangesteld als secretaris van de vergadering.
- De heer ROBEYNS Johan Jozef Hubert, geboren te Leuven, op zevenentwintig mei
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3010 Leuven, Platte Lostraat, 19, met als nationaal
nummer 680527 325 37, en
- Mevrouw de DORLODOT Cathérine Cécile, geboren te Namen, op 28 oktober
negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 1950 Kraainem, Avenue Baron Albe rt d'Huart 226, met
als nationaal nummer 651028 088 22, worden aangesteld als stemopnemer.
VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN
De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties
die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het
oog op de samenstelling van de vergadering
1. Bijeenroeping van de houders van effecten
Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen
in het Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de
archieven van de vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de
volgende zijn :
- op dertien maart tweeduizend vijftien in het Belgisch Staatsblad;
- op dertien maart tweeduizend vijftien in De Tijd;
- op dertien maart tweeduizend vijftien in L'Echo.
De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht en van de formulieren voor
het stemmen per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de
website van de vennootschap (www.belgacom.be/investor) vanaf dertien maart tweeduizend
vijftien. Een mededeling werd verstuurd naar Belga, Bloomberg, Reuters en Dow Jones teneinde
internationale verspreiding te garanderen.
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven,
vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op dertien maart tweeduizend vijftien, door middel
van een brief aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van obligaties op naam,
alsook aan de bestuurders en de commissarissen.
2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering
Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of
artikel 34, 35 en 39 bis van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau
werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de
archieven van de vennootschap bewaard blijven.
3. Lijst van de aanwezigheden
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de
maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of
door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel blijft gehecht
aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van
de vennootschap.
Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben
gestemd overeenkomstig artikel 39bis van de statuten.
4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum
Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 242.570.233 aandelen
op een totaal van driehonderdachtendertig miljoen vijfentwintigduizend honderdvijfendertig
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(338.025.135) vertegenwoordigd zijn. Na aftrek van de eigen aandelen is het aantal
stemgerechtigde aandelen : 321.608.457.
Dit betekent dat het wettelijk quorum van vijftig procent plus één ( 50% + 1) aandeel is
overschreden. Bijgevolg mag de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda.
5. Derden aanwezig op de vergadering
Behalve de voormelde personen, wonen de volgende personen eveneens de vergadering
bij (o.a.) :
sommige bestuurders van de vennootschap ;
leden van het directiecomité van de vennootschap;
de commissarissen van de vennootschap;
het personeel van de vennootschap, en van de firma's door haar ingeschakeld, dat
logistieke functies vervult in het kader van de vergadering.
enkele studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen
AGENDA
De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:
1. Naamswijziging
Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de
vennootschap in "PROXIMUS".
Dit voorstel van besluit met betrekking tot de naamswijziging is onderhevig aan een
dubbele opschortende voorwaarde te weten: a) de wijziging van de benaming "Belgacom" in
"Proximus" in de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven en b) de goedkeuring van de statutenwijziging bij in ministerraad overlegd
Koninklijk Besluit overeenkomstig artikel 41, §4 van voormelde wet.
2. Wijziging van artikel 1 van de statuten en artikel 17.4 van de statuten ingevolge de
naamswijziging
Voorstel tot besluit: voorstel tot vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende
tekst:

"Het autonoom overheidsbedrijf "Proximus" is een naamloze vennootschap van publiek
recht in de zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven.
De Vennootschap is, voor al wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld door (of krachtens) de
wet van 21 maart 1991 of door (of krachtens) enige andere specifieke wet, onderworpen aan de
wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op naamloze
vennootschappen.
Het is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.
De naam "Proximus" moet op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de Vennootschap worden voorafgegaan of
gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap van publiek recht" of door de vermelding
"société anonyme de droit public"."
En voorstel tot vervanging van artikel 17.4 van de statuten door de volgende tekst:

"Paragraaf 4
Voor bestuursmandaten in dochtervennootschappen mag Proximus, rechtstreeks of
onrechtstreeks, slechts personen voorstellen die beantwoorden aan de criteria bepaald in
bovenstaande paragrafen 1 tot en met 3, met uitzondering van het feit dat werknemers van
Proximus kunnen voorgesteld worden voor bestuursmandaten in dochtervennootschappen van de
Vennootschap."
Dit voorstel van besluit met betrekking tot de wijziging van de artikelen 1 en 17.4 van de
statuten is onderhevig aan een dubbele opschortende voorwaarde te weten: a) de wijziging van de
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benaming "Belgacom" in "Proximus" in de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven en b) de goedkeuring van deze statutenwijziging bij in
ministerraad overlegd Koninklijk Besluit overeenkomstig artikel 41, §4 van voormelde wet.
3. Bevoegdheden met betrekking tot punten 1 en 2.
3.a. Voorstel tot besluit: voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Secretarisgeneraal, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de coördinatie van de statuten te verzekeren,
rekening houdend met de voorgaande besluiten.
3.b. Voorstel tot besluit: voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Secretarisgeneraal, met macht van indeplaatsstelling, teneinde een officieuze gecoördineerde versie van de
statuten op de website van de vennootschap ter beschikking te stellen van de aandeelhouders.
STEMMINGSMODALITEITEN
De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk
van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.
Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens
aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen
deelnemen.
De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:
- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1 en 2 van deze agenda
geldig aangenomen zouden worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber,
deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen
worden, in overeenstemming met artikel 40 van de statuten van de vennootschap.
- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot het punt 3 van deze agenda geldig
aangenomen zouden worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber,
deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en moeten de besluiten met de meerderheid van de helft plus één van de
stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 38 van de statuten van de
vennootschap.
De voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van een systeem van
elektronisch stemmen.
De Voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die per brief
hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch systeem en
dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting, gevoegd worden. De exacte totalen
van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in het procesverbaal.
Overeenkomstig artikel 41§4 van de wet van 21 maart 1991 heeft een wijziging van de
statuten slechts uitwerking na goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd
besluit.
VRAGEN
Conform artikel 38 bis van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen
uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.
De heer Luc Rosiers stelt een vraag dewelke door Mevrouw Dominique Leroy, CEO, werd
beantwoord aangaande de reden en de kostprijs van de naamswijziging.
De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming
voor aan de aandeelhouders.

5
EERSTE BESLISSING — Naamwijziging
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot wijziging van de
maatschappelijke benaming van de vennootschap in "PROXIMUS".
De vergadering bevestigt bovendien dat deze naamswijziging onderhevig is aan een
dubbele opschortende voorwaarde te weten: a) de wijziging van de benaming "Belgacom" in
"Proximus" in de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven en b) de goedkeuring van de statutenwijziging bij in ministerraad overlegd
Koninklijk Besluit overeenkomstig artikel 41, §4 van voormelde wet.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven :
1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 242.570.030.
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 71,7%.
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : waarvan
VOOR

242.430.421

TEGEN

5.547

ONTHOUDING

134.062

TWEEDE BESLISSING — Vervanging van de artikelen 1 en 17.4 ingevolge de naamwijziging
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor
a) tot vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst :
"Het autonoom overheidsbedrijf "Proximus" is een naamloze vennootschap van publiek
recht in de zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven.
De Vennootschap is, vooral wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld door (of krachtens) de
wet van 21 maart 1991 of door (of krachtens) enige andere specifieke wet, onderworpen aan de
wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op naamloze
vennootschappen.
Het is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.
De naam "Proximus" moet op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de Vennootschap worden voorafgegaan of
gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap van publiek recht" of door de vermelding
"société anonyme de droit public"."
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven
1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 242.570.030.
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 71,7%.
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : waarvan
VOOR
TEGEN
ONTHOUDING

242.430.421
5.547
134.062

b) tot vervanging van artikel 17.4 van de statuten door de volgende tekst :
"Paragraaf 4
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Voor bestuursmandaten in dochtervennootschappen mag Proximus, rechtstreeks of
onrechtstreeks, slechts personen voorstellen die beantwoorden aan de criteria bepaald in
bovenstaande paragrafen 1 tot en met 3, met uitzondering van het feit dat werknemers van
Proximus kunnen voorgesteld worden voor bestuursmandaten in dochtervennootschappen van de
Vennootschap."
De vergadering bevestigt bovendien dat deze wijziging van de artikelen 1 en 17.4 van de
statuten onderhevig is aan een dubbele opschortende voorwaarde te weten: a) de wijziging van de
benaming "Belgacom" in "Proximus" in de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven en b) de goedkeuring van deze statutenwijziging bij in
ministerraad overlegd Koninklijk Besluit overeenkomstig artikel 41, §4 van voormelde wet.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven :
1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 242.570.030.
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 71,7%.
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : waarvan
VOOR

242.431.975

TEGEN

777

ONTHOUDING

137.078

DERDE BESLISSING - Machten
a) De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om alle bevoegdheden toe te
kennen aan de Secretaris-generaal, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de coordinatie van
de statuten te verzekeren, rekening houdend met de voorgaande besluiten.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven :
1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 242.568.764.
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 71,7%.
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : waarvan
VOOR

242.434.211

TEGEN

1.027

ONTHOUDING

133.526

b) De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om alle bevoegdheden toe te
kennen aan de Secretaris-generaal, met macht van indeplaatsstelling, teneinde een officieuze
gecoördineerde versie van de statuten op de website [www.belgacom.com] ter beschikking te
stellen van de aandeelhouders.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven :
1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 242.571.510.
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 71,7%.
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : waarvan
VOOR

242.434.211

TEGEN

227

ONTHOUDING

137.072
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Een document als gevolg van het elektronische stemsysteem en gedrukt na de laatste
stemming en dat het resultaat herneemt van elke stemming met aanduiding van de aard van de
stem van elke aandeelhouder, wordt tegengetekend door de leden van het bureau en zal bewaard
worden in de archieven van de vennootschap.

SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

Rechten op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro.

IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op
zicht van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het
bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die
erom verzochten, en door mij, geassocieerd notaris.

(volgen de handtekeningen)
Afgeleverd vóór registratie :
- hetzij, bij toepassing van a rt. 173,1bis W. Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. /85.234.
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1 101 Greetje Buyens
1 60 Rita Van Den Bossche
1 85 Herman De Rijck

2 EGM
2 EGM
2 EGM
2 EGM

1 45 Tonny Staelens

2 EGM

Daniel Basiau

1 61 Daniel Basiau

2 EGM

Dirk Callaert

1 71 Dirk Callaert

2 EGM

Catherine de DORLODOT

1

2 EGM

Stefan Swijsen

1 110 Stefan Swijsen

2 EGM

9 Catherine de DORLODOT

MARCHANT WILLY

1 2 MARCHANT WILLY

2 EGM

DE NAEYER MAGDA

1 1 DE NAEYER MAGDA

2 EGM

Lutgarde Van Praet

1 86 Lutgarde Van Praet

2 EGM

Alfred Schellens

1 39 Alfred Schellens

2 EGM

Claude Pluym

1 34 Claude Pluym

2 EGM

Claire Bouchez

1 33 Claire Bouchez

2 EGM

Jeannine Van de Voorde

1 38 Jeannine Van de Voorde

2 EGM

Sebastiaan Vanierschot

1 47 Sebastiaan Vanierschot

2 EGM

Benedictus Coremans

1 104 Benedictus Coremans

2 EGM

Anita Rombauts

1 105 Anita Rombauts

2 EGM

Ronny DEGHEELE

1

2 EGM

Luc Rosiers

1 43 Luc Rosiers

2 EGM

Marcel De Wilde

1 64 Marcel De Wilde

2 EGM

Thierry Vancrombrugge

1 66 Thierry Vancrombrugge

2 EGM

8 Ronny DEGHEELE

Frans Mertens

1 36 Frans Mertens

2 EGM

Herman Bosmans

1 103 Herman Bosmans

2 EGM

Simone Van Droogenbroeck

1 108 Simone Van Droogenbroeck

2 EGM

Valère Tordeur

1 107 Valère Tordeur

2 EGM

Johan Robeyns

1 87 Johan Robeyns

2 EGM

Luc De Bakker

1 40 Luc De Bakker

2 EGM

Johan Van De Gucht

1 59 Johan Van De Gucht

2 EGM

Daniel Van Cauwenberghe

1 99 Daniel Van Cauwenberghe

2 EGM

Paulette De Vogelaere

1 100 Paulette De Vogelaere

2 EGM

Geert Naessens

1 32 Geert Naessens

2 EGM

Jan Hoedemaekers

1 112 Jan Hoedemaekers

2 EGM

Ludo Stassijns

1 46 Ludo Stassijns

2 EGM

Karel Costenoble

1 114 Karel Costenoble

2 EGM

Ma rtine Trigalez

1 35 Martine Trigalez

2 EGM

Liliane JONCHEERE

1

2 EGM

7 Liliane JONCHEERE

met als enig dop! de neerlegging ter Griffie , n
de Rechtbank van Koophandel.
RûL(L_E
.
RÔLE(S)

° tE RrtlS`'i

fll~R
KV
VOOflG

JfiGIFTE

