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STEMMING PER BRIEF 
 

Buitengewone algemene vergadering 
 

van 15 april 2015 (11.30 uur) 
 

 
Ten laatste tegen 9 april 2015 per post te verzenden naar : 

Belgacom NV van publiek recht 

Mevrouw Patricia Van de Wiele, Secretaris Generaal 

Koning Albert II-laan 27 (26U021) 

B – 1030 Brussel 
 

 
 

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) 
 

………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats / Maatschappelijke zetel 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
Eigenaar van 

 

 
 

 

 
gedematerialiseerde 

aandelen (1) 
aandelen op naam (1) 

 

 
van Belgacom 

NV 

 Aantal (1) schrappen wat niet past  
 

stemt als volgt per brief op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, 
die zal gehouden worden op woensdag 15 april 2015 om 11.30 uur. 

 

Mijn/onze stemming voor elk van de voorstellen tot besluit is de volgende : 
(het gepaste vakje aankruisen) 

 
 
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 naamwijziging 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. 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  
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2. Wijziging van artikel 1 van de statuten en artikel 17.4 van de statuten ingevolge de naamwijziging  
2.a. 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".”  

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
2.b.Voorstel tot besluit: 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.” 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
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 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 Secretaris-generaal, met 
macht van indeplaatsstelling, teneinde de coördinatie van de statuten te verzekeren, rekening houdend 
met de voorgaande besluiten. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
3.b. Voorstel tot besluit: voorstel 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 van de vennootschap ter beschikking te stellen van de aandeelhouders. 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 
 
Gedaan te …………………………………………., op ………………………… 2015. 
 
 
 
 
 
Handtekening(en) : ………………………………………. 
 
De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die ondertekenen. Elke eigenaar 
van aandelen aan toonder of op naam die per brief wil stemmen zal bovendien de formaliteiten vermeld in de uitnodiging 
moeten vervuld hebben. 


