
1/4 

 

 

 

DEXIA NV 

Marsveldplein 5, 1050 Brussel (België) 

Ondernemingsnummer: 0458.548.296 

RPR Brussel 

(de “Vennootschap”) 

 

 

   

STEM- OF VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 

AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2020 
   

 

 

 

Dexia NV dient dit ingevulde en ondertekende formulier vόόr zaterdag 16 mei 2020 om 16 uur te 

ontvangen, per e-mail op shareholder@dexia.com (een scan of foto volstaat) of per post op het 

adres Bastion Toren, Marsveldplein 5, B-1050 Brussel (België). Aangezien de post niet op zaterdag 

wordt verdeeld, worden de brieven in de praktijk tot maandag 18 mei 2020 om 16.00 uur aanvaard. 

 

U dient voor elk voorstel tot besluit de stemwijze of onthouding aan te duiden. 

In het geval van het stemmen per volmacht, mag de volmachthouder slechts stemmen op 

voorwaarde dat u voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies geeft. 

 

Stem- of volmachtformulieren die te laat aankomen of die niet voldoen aan de formaliteiten, zullen 

worden geweigerd. 

 

 

Ondergetekende (voor- en achternaam / naam van de rechtspersoon): 

 

 ................................................................................................................................. , 

 

vertegenwoordigd door (voor- en achternaam, functie) (enkel in te vullen indien de ondergetekende 

een rechtspersoon is): 

 

 ................................................................................................................................. , 

 

met woonplaats / zetel te: 

 

 ................................................................................................................................. , 

 

 ................................................................................................................................. , 

 

met ondernemingsnummer (enkel in te vullen indien de ondergetekende een rechtspersoon is): 

 

 ................................................................................................................................. , 

 

houder van …………………………………. aandelen op naam, 
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Kruis het gewenste vakje aan (keuze tussen optie 1 of optie 2)1: 

 

o OPTIE 1 (stembrief): wenst alle stemmen verbonden aan deze aandelen als volgt uit te 

brengen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de 

Vennootschap van 20 mei 2020, of; 

o OPTIE 2 (volmacht): duidt hierbij de heer Wim Hautekiet, Secretaris-generaal van Dexia NV 

aan als volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling, om de ondergetekende te 

vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de 

Vennootschap van 20 mei 2020 en om in naam en voor rekening van de ondergetekende 

alle stemmen verbonden aan de hierboven vermelde aandelen uit te brengen volgens deze 

specifieke steminstructies, alle notulen en andere documenten te ondertekenen, en, in het 

algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou kunnen zijn om deze volmacht uit te 

voeren. 

 

 

I. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de verslagen van de 

commissarissen m.b.t. het boekjaar 2019 en van de enkelvoudige en geconsolideerde 

jaarrekeningen 

 

Dit agendapunt vereist geen besluit van de vergadering. 

 

II. Beslissingen 

 

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 

31.12.2019 

Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 

31.12.2019 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

2. Bestemming van het resultaat 

Voorstel tot bestemming van het resultaat 

Dexia NV sluit het boekjaar 2019 af met een verlies van EUR 2.255.082.673,84 in vergelijking 

met een verlies van EUR 8.729.599,27 bij de afsluiting van het boekjaar 2018. 

De overgedragen winst van het vorige boekjaar bedraagt EUR 263.274.948,38 zodat de totale 

te bestemmen verlies EUR - 1.991.807.725,46 is. Er wordt voorgesteld om deze verlies over 

te dragen naar het volgend boekjaar. 

Na bestemming zullen de reserves als volgt zijn samengesteld: 

- Wettelijke reserve: EUR 50.000.000,00 

- Beschikbare reserves: EUR 272.880.171,96 

- Overgedragen verlies: EUR - 1.991.807.725,46 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

                                                      
1 Bij gebrek aan keuze wordt de stemming geacht te zijn uitgebracht op basis van een stembrief (optie 1). 
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3. Kwijting aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het 

boekjaar 2019 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat 

tijdens het boekjaar 2019. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

4. Kwijting aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het 

boekjaar 2019 

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitvoering van hun mandaat 

tijdens het boekjaar 2019. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

5. Benoeming van een bestuurder 

Voorstel om over te gaan tot de benoeming, voor een bestuursmandaat van vier jaar dat 

eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024, van een kandidaat die in 

voorkomend geval zal worden voorgedragen door de raad van bestuur. De voorgedragen 

kandidaat zal de functie van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap uitoefenen. De 

raad van bestuur is van plan om de heer Pierre Crevits voor deze functie voor te dragen. Het 

dossier van de heer Pierre Crevits wordt momenteel aan de Europese Centrale Bank 

voorgelegd en zijn kandidatuur kan pas aan de vergadering worden voorgelegd nadat de 

Europese Centrale Bank een beslissing over dit dossier heeft genomen. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

6. Herbenoeming van de heer Michel Tison als bestuurder 

Voorstel om over te gaan tot de herbenoeming van het mandaat als bestuurder van de heer 

Michel Tison voor een nieuw bestuursmandaat van vier jaar dat eindigt na afloop van de 

gewone algemene vergadering van 2024. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

7. Herbenoeming van het college van commissarissen 

Voorstel om over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat van commissaris toegekend 

aan de vennootschap Deloitte Bedrijsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Franky 

Wevers, en tot de hernieuwing van het mandaat van commissaris toegekend aan het kantoor 

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, voor de 

gezamenlijke uitoefening van de controle van de rekeningen. Het mandaat van dit college 

wordt hernieuwd voor een periode van 3 jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering 

van 2023. Het totale bedrag van de jaarlijkse erelonen voor het college is vastgelegd op 

350.000 EUR. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  
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8. Toekenning van volmachten 

Voorstel tot het verlenen van alle machten aan de secretaris-generaal, alleen handelend, met 

recht van sub-delegatie, om de beslissingen genomen door de gewone algemene vergadering 

uit te voeren en om alle formaliteiten te vervullen die in dit verband nodig of nuttig zijn. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

__________ 

 

i. De stemformulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig 

(voor dat agendapunt). Indien tijdens de vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd, 

dan wordt de via dit stemformulier uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten. 

ii. Dit stemformulier geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. In 

voorkomend geval dient de ondergetekende wel de formaliteiten te vervullen om tot die 

vergadering te worden toegelaten. 

iii. Een aandeelhouder die via dit stemformulier heeft gestemd, mag geen andere wijze van 

deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op die manier uitgebrachte 

stemmen. 

iv. Enkel de stemmen van houders van aandelen op naam worden in rekening genomen. De 

stemmen van personen die niet vóór 16 mei 2020 zijn overgegaan tot registratie op naam van 

hun voorheen gematerialiseerde aandelen worden niet in rekening genomen. 

  

__________ 

 

Gedaan te ………………………………. (plaats), op ………………………………. (datum), 

 

 

Naam2:  

Functie:  

 

                                                      
2 Indien de ondertekening gebeurt in naam en voor rekening van een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de 
functie van de ondertekenaar(s) te vermelden en de Vennootschap documenten te bezorgen waaruit zijn of haar of hun 
vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart (verklaren) de ondertekenaar(s) aan de Vennootschap 
volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben om dit formulier in naam en voor rekening van de ondergetekende te 
ondertekenen. 


