
 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELhOUDERs VAN WOENsDAG 16 OkTOBER 2019
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' mEETING OF WEDNESDAY  16 OcTObER 2019

te/at DEXIA, Marsveldplein 5, te 1050 Brussel  

Maatschappelijke zetel/Headquarters 
Marsveldplein 5 – 1050 Brussel
BE 0458.548.296

Om in aanmerking te worden genomen, moet dit formulier toekomen op de 
adressen, data en uren, vermeld in de oproepingsbrochure.
In order to be valid, this proxy statement must be returned to the addresses, at the date 
and time mentioned in the invitation brochure.

3

2

DE hOUDERs VAN GEDEMATERIALIsEERDE EffEcTEN DIENEN EEN ATTEsT BIj TE VOEGEN TER BEVEsTIGING 
VAN hET AANTAL AANDELEN GEhOUDEN Op DE REGIsTRATIEDATUM 

(D.I. 2 OkTOBER 2019 OM MIDDERNAchT).
THE HOLDERS OF DEmATERIALISED SHARES muST ENcLOSE A cERTIFIcATE cONFIRmING THE NumbERS OF SHARES 

HELD ON THE REcORD DATE (I.E. 2 OcTObER 2019 AT mIDNIGHT).

 * Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde 
agenda wordt samengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouder de registra-
tie- en bevestigingsprocedures die voorzien zijn voor deze vergaderingen, respec-
teert. / This proxy also applies to any shareholders' meeting convened with the same agenda provided that 
the shareholder complies with the registration and confirmation procedures in relation to such meetings. 

sTEMMING pER BRIEf VóóR DE VERGADERING
VOTE bY cORRESpONDENcE bEFORE THE mEETING 

 A -  Ik wens deze vergadering bij te wonen. Gelieve vak      aan te vullen en te ondertekenen. 
   I plan to attend the meeting. please complete and sign  box        below.
 B -  Ik zal deze vergadering niet bijwonen. Gelieve vakken*      en       aan te vullen en te ondertekenen.                            
   I do not plan to attend the meeting. please complete and sign boxes       and       below*.

Met dit formulier, stem ik onherroepelijk, zoals hierna aangegeven in het daartoe bestemde vak. Ik maak mijn stem duidelijk 
door het vakje zwart te maken ( )dat overeenstemt met de resolutievoorstellen die op de agenda vermeld staan. Een onthou-
ding komt neer op een stem tegen de aangegeven resoluties.
I hereby irrevocably vote, as indicated hereafter in the appropriate box. I blacken the corresponding box ( )  for the resolu-
tions proposed in the agenda. An abstention is equivalent to voting against the indicated resolutions.

Aandeelhouders die gestemd hebben per brief voor de algemene vergadering, kunnen tijdens deze vergadering niet meer 
stemmen met de betrokken aandelen/  Shareholders who have voted by correspondence before the meeting, can no longer vote during 
this shareholders' meeting with the shares concerned.
Ingeval aandeelhouders hun recht uitoefenen om punten aan de agenda toe te voegen en/of nieuwe resolutievoorstellen in 
te dienen, blijven de stembulletins per brief die de vennootschap ontvangen heeft voor de publicatie van de vervolledigde 
agenda of voor de vergadering, waarop dit recht wordt uitgeoefend, geldig voor niet-gewijzigde agendapunten. Uitgebrachte 
stemmen over agendapunten waarvoor nieuwe beslissingsvoorstellen werden ingediend, zullen niet langer geldig zijn./ In case 
shareholders exercise their right to add items to the agenda and/or to introduce new proposed resolutions, votes by correspondence received 
by the company prior to the publication of an amended agenda or prior to the shareholders' meeting during which this right is exercised will 
remain valid for the items which have not been amended. However, votes on agenda items for which new resolutions have been introduced 
will not be valid.

1

A - B - Ik VERLEEN ONhERROEpELIjkE VOLMAchT AAN VOLGENDE pERsOON:
I IRREVOcAbLY GRANT A pROXY TO: 

De heer/Mevr. (naam, voornaam, adres van de gevolmachtigde) / mr/mrs (name, first name, address of proxy)

 

om mij op de vergadering te vertegenwoordigen, waar hij/zij mag deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmingen, en elk voorstel 
in verband met de agenda, elk amendement of elke nieuwe resolutie mag goedkeuren of verwerpen of zich ter zake onthouden. / to 
represent me at the meeting and take part in all deliberations or votes, approve, reject or abstain from voting about all resolutions relating to the agenda, all 
amendments or new resolutions.

Identificatie van de aandeelhouder (Naam, voornaam, adres) Identification of the shareholder – Name, 
first name, address 

De heer/Mevr. / mr/mrs

jA / For

NEEN /
Against

ONThOUDING /
Abst

Datum en handtekening
Date and Signature

Zie AGENDA op ommezijde
See AGENDA on the back 

Indien amendementen of nieuwe resoluties worden voorgesteld / If amendments or new resolutions are presented

 – verleen ik deze persoon volmacht om in mijn naam te stemmen / I authorise the proxy to vote in my name.
 – verzoek ik deze persoon zich te onthouden, wat ik duidelijk maak door het vakje hiernaast zwart te maken ( ) .

  I ask him not to cast a vote. I indicate this option by blackening ( )  the box on the right.

Aantal stemmen, ter informatie : 

Number of voting rights for information only :
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De beslissing om de uitsluiting van de handel te vragen van 1.948.984 
aandelen van Dexia NV die zijn toegelaten tot de verhandeling op de 
gereglementeerde markt Euronext Brussels (punt 1) en de volmacht daar-
toe (punt 17) zullen onmiddellijk van kracht worden. De andere aan de 
algemene vergadering voorgestelde beslissingen (punten 2 tot 16) zijn 
daarentegen onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de aan-
vaarding en de effectieve uitvoering van deze uitsluiting door Euronext 
Brussels. Indien deze aanvaarding niet heeft plaatsgevonden op uiterlijk 
31 maart 2020, zullen de beslissingen van de algemene vergadering als 
nietig en onbestaande worden beschouwd.

1. VOORSTEL OM DE UITSLUITING VAN DE HANDEL TE VRAGEN 
VAN 1.948.984 AANDELEN VAN DEXIA NV DIE ZIJN TOEGELATEN 
TOT DE VERHANDELING OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN 
EURONEXT BRUSSELS

1.1. Mededeling: Mededeling van het bijzonder verslag van de raad van 
bestuur van de vennootschap in toepassing van artikel 26, §1, lid 2, 2°, 
a) van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de 
markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richt-
lijn 2014/65/EU.

1.2. Voorstel: Voorstel om de uitsluiting van de handel te vragen van 
1.948.984 aandelen van Dexia NV die zijn toegelaten tot de verhandeling 
op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

2. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE GEDEMATERIALISEERDE 
VORM VAN DE AANDELEN AF TE SCHAFFEN EN DE MAATREGELEN 
DIE WORDEN VOORGESTELD MET BETREKKING TOT DE OMZET-
TING IN AANDELEN OP NAAM

2.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om de gedematerialiseerde vorm 
van de aandelen af te schaffen op nul uur op de dag volgend op de 
dag waarop de laatste verhandeling op de gereglementeerde markt heeft 
plaatsgevonden als gevolg van een beslissing tot uitsluiting van de handel 
van Euronext Brussels, met als gevolg dat vanaf die datum alle aandelen 
op naam zullen dienen te zijn.

3. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM HET WETBOEK VAN VEN-
NOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VRIJWILLIG REEDS VROEGER 
TOEPASSING TE LATEN VINDEN 

3.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om over te gaan tot de vervroegde 
vrijwillige toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Vereni-
gingen («WVV») overeenkomstig artikel 39, § 1, lid 2 van de wet van 23 
maart 2019 tot invoering van het WVV door de statuten van Dexia NV 
te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen 
van het WVV.

4. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 1

4.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om lid 2 van artikel 1 te schrap-
pen.

5. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 2

5.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in artikel 2 van de Franstalige 
versie van de statuten het woord « social » te schrappen na het woord « 
siège » in de eerste zin van het huidige artikel 2.

6. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 4

6.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om de titel van artikel 4 te vervan-
gen door de volgende titel: « KAPITAAL, AANDELEN, EFFECTEN ».

6.2. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om artikel 4 van de statuten 
van Dexia NV, onder de titel « Artikel 4 - Kapitaal, aandelen, effecten 
», te vervangen door de volgende tekst: « Het geplaatste en volges-
torte maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 
500.000.000,00), vertegenwoordigd door 420.134.302 aandelen zon-
der vermelding van nominale waarde, die ieder 1/420.134.302e van het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn uitsluitend op naam. Hun titularis kan niet hun omzet-
ting in gedematerialiseerde vorm vragen.
De vennootschap erkent voor wat betreft de uitoefening van de rechten 
verleend aan de aandeelhouders, slechts één houder voor ieder aandeel 
of onderaandeel. Indien het aandeel aan verscheidene personen toebe-
hoort of met een vruchtgebruik of een pand is bezwaard, heeft de ven-
nootschap de mogelijkheid de uitoefening van de desbetreffende rechten 
te schorsen tot één enkele persoon ten opzichte van haar als eigenaar is 
aangewezen.
Voor elke categorie van effecten op naam, wordt een register op de zetel 
van de vennootschap bewaard, in voorkomend geval in elektronische 
vorm, waarvan de houder van effecten kennis kan nemen. »

7. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 4BIS

7.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in artikel 4bis de verwijzingen 
naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door verwijzingen 
naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- lid 2, onder b), van artikel 4bis vervangen door de volgende tekst:
« (b) De Winstbewijzen CLR zijn uitsluitend op naam en worden op naam 
van hun eigenaar ingeschreven in het register gehouden door de ven-
nootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en vere-
nigingen. »
- lid 2, onder d), van artikel 4 bis te vervangen door de volgende tekst:
« (d) De houders van Winstbewijzen CLR hebben in die hoedanigheid 
geen stemrecht, behalve in de gevallen en onder de voorwaarden voor-
zien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.»

7.2. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in artikel 4bis, lid 2, onder f) 
van de Nederlandstalige versie van de statuten het woord « warrants » te 
vervangen door « inschrijvingsrechten ».

8. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 5

8.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om artikel 5 te schrappen en arti-
kel 4bis te hernummeren tot artikel 5.

9. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 6

9.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om zowel in artikel 6, lid 2, als 
in artikel 6, lid 4, het woord « warrants » te vervangen door « inschrij-
vingsrechten ».

9.2. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in lid 5 van artikel 6 de 
verwijzing naar artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen te 
vervangen door een verwijzing naar artikel 7:208 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en artikel 6 lid 5 te vervangen door 
de volgende tekst:
« De eventuele uitgiftepremies zullen door de raad van bestuur, in geval 
van kapitaalverhoging waartoe deze besluit, moeten overgeboekt wor-
den naar een onbeschikbare reserverekening die, zoals het kapitaal, de 
waarborg van derden zal uitmaken en, behoudens omzetting in kapitaal 
door de algemene vergadering of door de raad van bestuur zoals hiervoor 
voorzien, slechts kan verminderd of afgeschaft worden door een beslis-
sing van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de 
in artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
bepaalde voorschriften. »

10. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 7

10.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in artikel 7, lid 3, de verwij-
zing naar de mogelijkheid voor Dexia NV om haar eigen aandelen op de 
beurs te vervreemden, te schrappen, door de tekst van artikel 7, lid 3, te 
vervangen door de volgende tekst: « De raad van bestuur is gemachtigd, 
zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, eigen 
aandelen van de vennootschap te vervreemden, onder de voorwaarden 
vermeld in artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en vere-
nigingen. »

10.2. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in lid 4 van artikel 7 de 
verwijzing naar artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen te 
vervangen door een verwijzing naar artikel 7:221 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en artikel 7, lid 4 te vervangen door 
de volgende tekst:
« Voorafgaande machtigingen gelden ook voor de verkrijging en de ver-
vreemding van eigen aandelen van de vennootschap door de dochterven-
nootschappen zoals bepaald in artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen. »

11. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 8

11.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in artikel 8, lid 4, de verwi-
jzing naar de mogelijkheid voor Dexia NV om de aandelen van een 
aandeelhouder die nalaat de opgevraagde stortingen te verrichten te 
verkopen op NYSE Euronext Brussels te schrappen en hun verkoop moge-
lijk te maken op Euronext Expert Market, door de tekst van artikel 8, lid 4, 
te vervangen door de volgende tekst:

« De raad van bestuur kan bovendien de aandeelhouder, die één maand 
na een nieuwe, bij aangetekende brief betekende verwittiging, nalaat de 
opgevraagde storting te verrichten, van zijn rechten vervallen verklaren 
en zijn aandelen op Euronext Expert Market doen verkopen, onvermin-
derd het recht het nog verschuldigde, alsmede alle eventuele schadever-
goeding en intresten, van hem te vorderen. »

12. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 11

12.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om een extra lid toe te voegen 
aan artikel 11, tussen de bestaande leden 6 en 7, waarvan de tekst als 
volgt luidt:
« De raad van bestuur stelt een intern reglement op. De recentste versie 
van het door de raad van bestuur goedgekeurde interne reglement is de 

versie van 25 november 2019. »

12.2. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in het bestaande lid 9, onder 
(ii), van artikel 11 het woord « warrants » te vervangen door de woorden 
« inschrijvingsrechten ».

12.3. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in het bestaande lid 11 van 
artikel 11 de voorwaarden voor het gebruik van de schriftelijke besluitvor-
mingsprocedure van de raad van bestuur te schrappen, door artikel 11, 
(bestaand) lid 11 te vervangen door de volgende tekst:
« De beslissingen van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij 
unanieme, schriftelijke instemming van zijn leden. »

13. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 16

13.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om de titel van artikel 16 te ver-
vangen door de volgende titel: « Artikel 16 – TOELATINGSFORMALITEI-
TEN - MEDEDELINGEN ».

13.2. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om artikel 16 te vereenvoudigen 
door het te vervangen door de volgende tekst:
« Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er 
het stemrecht uit te oefenen is onderworpen aan de voorwaarde dat de 
aandeelhouder de vennootschap, onder de modaliteiten aangegeven in 
de oproeping, in kennis stelt van zijn voornemen om deel te nemen aan 
de algemene vergadering, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van 
de vergadering.
Een aanwezigheidslijst opgemaakt door de raad van bestuur vermeldt 
voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de alge-
mene vergadering kenbaar heeft gemaakt: (i) zijn naam, (ii) zijn adres of 
zetel, (iii) het aantal aandelen dat hij bezit. De houders van converteer-
bare obligaties en van inschrijvingsrechten kunnen de algemene vergade-
ringen bijwonen, doch enkel met raadgevende stem. Om deel te kunnen 
nemen aan de algemene vergadering moeten ze de vennootschap uiter-
lijk de zesde dag voor de algemene vergadering in kennis stellen van hun 
voornemen om aan deze vergadering deel te nemen onder de modalitei-
ten aangegeven in de oproeping. Elke houder van een aandeel, van een 
converteerbare obligatie of van een inschrijvingsrecht heeft het recht om, 
tegen overlegging van zijn effect, vanaf de oproeping tot de algemene 
vergadering, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van 
de stukken te verkrijgen. Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene 
vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die 
zelf al dan niet aandeelhouder is. De kennisgeving van de volmacht aan 
de vennootschap dient schriftelijk of langs elektronische weg te gebeu-
ren op het adres vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de 
volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering 
ontvangen. De raad van bestuur kan het volmachtformulier vastleggen 
en eisen dat deze op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd.
Houders van effecten van de vennootschap kunnen hun mededelingen 
geldig verzenden naar het e-mailadres van de vennootschap.
Het e-mailadres van de vennootschap is shareholder@dexia.com..
De website van de vennootschap is www.dexia.com. »

14. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 17

14.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in artikel 17 de leden 3, 4, 5 
en 6 te vervangen door de volgende tekst:
« Vanaf de ontvangst van de oproeping kunnen de aandeelhouders, 
tijdens de vergadering of schriftelijk of via elektronische weg, vragen 
stellen met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur en de 
commissaris of met betrekking tot de agendapunten. De bestuurders 
kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te an-
twoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten van 
de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen 
of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. 
De commissaris kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op 
vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens 
of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn 
beroepsgeheim of met de door de vennootschap aangegane vertrouwe-
lijkheidsverbintenissen. Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld vanaf 
de ontvangst van de oproeping en de vennootschap moet de schriftelijke 
vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van stemmen alsmede de 
benoemingsprocedure. De geheime stemming is verplicht voor de benoe-
mingen indien verscheidene kandidaatstellingen voor dezelfde opdracht 
worden voorgedragen; zij is eveneens verplicht in geval van ontslag uit 
de opdracht.
Voor elke algemene vergadering kan de raad van bestuur beslissen om 
al dan niet een stemming per brief te organiseren, in voorkomend geval, 
via elektronische weg op een of meerdere internetsites, conform de door 
de raad van bestuur bepaalde praktische modaliteiten. De raad van bes-
tuur waakt erover dat het gebruikte systeem toelaat om de nuttige ver-
meldingen in te voeren en om de naleving van de ontvangsttermijn die 
hij voorschrijft, te controleren. Hij legt een procedure vast die toelaat de 
identiteit en de hoedanigheid van aandeelhouder te controleren van de 
aandeelhouders die aan de algemene vergadering deelnemen. Indien de 
raad van bestuur beslist om, voor een vergadering, een stemming per 
brief, in voorkomend geval, langs elektronische weg toe te staan, zal de 
aandeelhouder op deze vergadering kunnen stemmen via een formulier 
dat ter beschikking wordt gesteld zodra de oproeping is gepubliceerd 

en waarin onder meer melding wordt gemaakt van (i) de naam of de 
maatschappelijke benaming en de woonplaats of de maatschappelijke 
zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarvoor hij aan de 
stemming deelneemt, (iii) de agenda van de vergadering en de voors-
tellen tot besluit, (iv) voor elk agendapunt, de aanduiding van de wijze 
waarop hij zijn stemrecht of zijn beslissing tot onthouding uitoefent en 
(v) de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, onder 
elektronische vorm conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, en 
(vi) de termijn waarbinnen de vennootschap de formulieren dient te 
ontvangen. Voor de berekening van het quorum wordt enkel rekening 
gehouden met de formulieren die de vennootschap uiterlijk de zesde dag 
vóór de datum van de vergadering op het in de oproepingsbrief vermelde 
adres heeft ontvangen, of, in geval van elektronische stemming, de dag 
vóór de vergadering. Enkel de stemmen per brief die uitgebracht zijn door 
de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten 
worden om tot de vergadering te worden toegelaten en die vermeld zijn 
in het eerste lid van artikel 16, worden in aanmerking genomen.
De algemene vergaderingen mogen uitgezonden of verspreid worden 
via telefoon, videoconferentie, satellietverbinding, Internet-verbinding of 
enig ander transmissie- en/of telecommunicatiemiddel. »

15. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– ARTIKEL 19

15.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om in lid 4 van artikel 19 de 
verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door 
een verwijzing naar het WVV, waarbij artikel 19, lid 4 door de volgende 
tekst wordt vervangen:
« De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend uit te keren 
overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen. »

16. VOORWAARDELIJK VOORSTEL OM DE STATUTEN TE WIJZIGEN 
– OVERGANGSBEPALINGEN

16.1. Voorstel: Voorwaardelijk voorstel om de tekst van het laatste arti-
kel zonder nummering «OVERGANGSBEPALINGEN» zodanig te wijzigen 
dat het de overgangsbepalingen bevat die van toepassing zijn op de 
bijeenroeping van de algemene vergadering en de uitoefening van de 
rechten van de aandeelhouders van houders van voorheen gedemate-
rialiseerde aandelen, alsook op het toegestaane kapitaal, door de tekst 
van de «OVERGANGSBEPALINGEN» te vervangen door de volgende tekst: 
« OVERGANGSBEPALINGEN
De nieuwe statuten treden in werking op nul uur op de dag volgend op 
de dag waarop de laatste verhandeling op de gereglementeerde markt 
heeft plaatsgevonden als gevolg van een beslissing tot uitsluiting van de 
handel van Euronext Brussels of, indien dit later is, op de dag van de 
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statu-
tenwijzigingen beslist door de buitengewone algemene vergadering van 
16 oktober 2019.
Voorheen gedematerialiseerde aandelen worden ingeschreven in het 
register van de aandelen op naam op naam van de vennootschap of het 
vereffeningsorgaan dat voordien was ingeschreven om de verhandeling 
van gedematerialiseerde aandelen mogelijk te maken, totdat een aandee-
lhouder zich manifesteert met de tussenkomst van zijn rekeninghouder 
van de voorheen gedematerialiseerde aandelen en de registratie van de 
aandelen op zijn naam verkrijgt.
Houders van voorheen gedematerialiseerde aandelen zijn ertoe ge-
houden de inschrijving van hun aandelen in het register van de aandelen 
op naam op hun naam en voor hun rekening aan te vragen door daartoe 
instructies te geven aan hun erkende rekeninghouder.
De rechten verbonden aan de voorheen gedematerialiseerde aande-
len worden geschorst totdat deze aandelen door de houder van het 
voorheen gedematerialiseerde aandeel zijn ingeschreven in het register 
van de aandelen op naam.
De vennootschap publiceert de oproepingen voor de algemene vergade-
ringen tot 31 december 2020 op haar website.
De machtiging betreffende het toegestane kapitaal die bij besluit van de 
buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2019 werd toegekend, 
zal voor een periode van vijf jaar van kracht zijn vanaf de publicatie in 
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die eruit 
volgt, onverminderd het recht van de algemene vergadering om er ver-
vroegd een eind aan te maken. »

17. VOORSTEL VAN TOEKENNING VAN VOLMACHTEN

17.1. Voorstel: Voorstel om aan twee bestuurders, gezamenlijk hande-
lend, of aan de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, met moge-
lijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen om de 
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering uit te voeren 
en alle formaliteiten te vervullen die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn, 
in het bijzonder (i) schriftelijk aan Euronext Brussels de uitsluiting van de 
handel op haar gereglementeerde markt te vragen van 1.948.984 Dexia 
NV-aandelen met een ISIN-code en (ii) om bij authentieke akte vast te 
leggen dat de opschortende voorwaarde van aanvaarding van dit verzoek 
door Euronext Brussels is vervuld of, integendeel, dat er uiterlijk op 31 
maart 2020 geen beslissing in die zin is genomen, en om aan de notaris 
alle bevoegdheden te verlenen voor de coördinatie van de statuten van de 
vennootschap als gevolg van de voornoemde wijzigingen.
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