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VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Dossier nr. PVM/YD-MBT/2170967/VV

Repertorium nr. 76.814

"ONTEX GROUP"
Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft
gedaan
Te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21
Ondernemingsnummer 0550.880.915 — RPR Gent, afdeling Dendermonde

KAPITAALVERHOGING IN CASH
MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT
BINNEN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

Op heden, zeventien maart tweeduizend zeventien.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,
Ten kantore van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, 1040 Brussel, Wetstraat 57,
IS BIJEENGEKOMEN
Een vergadering van de raad van bestuur (de "Raad van Bestuur") van de naamloze
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "ONTEX GROUP",
waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21 (de
"Vennootschap").
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor meester Tim
Carnewal, geassocieerd notaris te Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2014, onder nummer 14094706.
De statuten werden verschillende malen gewijzigd, en voor de laatste maal krachtens
een akte verleden voor meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, met
tussenkomst van meester Tim Carnewal, geassocieerd notaris te Brussel, op 25 mei 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2016, onder nummer
16080738.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0550.880.915.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARTIPA, hierna genoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Thierry Navarre, hierna genoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING — AANWEZIGHEID
De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende leden:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REVALUE, met zetel te
3212 Pellenberg (Lubbeek), Slijkstraat 67, België, en met als ondernemingsnummer
0839.566.573, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Luc Gaston
Gilbert MISSORTEN, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, België;
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2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARTIPA, met zetel te 1780
Wemmel, J. Van Gijsellaan 75, België, en met als ondernemingsnummer 0887.645.416,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Thierry Marie Navarre,
wonende te 1780 Wemmel, J. Van Gijsellaan 75, België;
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CEPHOLLI, met zetel te
1180 Ukkel, Winston Churchilllaan 49 pb 5, België, en met als ondernemingsnummer
0538.753.143, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Jacques Joseph
Purnode, wonende te 4605 Berneau, Rue des Fussilés 22, België;
4. De heer Charles David BOUAZIZ, wonende te 1050 Elsene, Brugmannplein 28, pb. 7,
België;
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INGE BOETS, met zetel te
2930 Brasschaat, Onderheide 28, België, en met als ondernemingsnummer 0458.838.011,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw Ingeborg Johanna Dagny
BOETS, wonende te 2930 Brasschaat, Onderheide 28, België;
6. De Noorse vennootschap TEGACON AS, met zetel te Sonja Henies vei 1, 1394 Nesbru,
Noorwegen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Gunnar
JOHANSSON, wonende te Sonja Henies vei 1, 1394 Nesbru, Noorwegen;
7. De heer Uwe KRÜGER, wonende te Rietbrunnen 79, 8808 Pfaeffikon, Zwitserland;
8. De heerJuan Gilberto MARIN QUINTERO, wonende te Cda. Buena vista 42477, 72154
Puebla, Mexico.
Aanwezigheid — vertegenwoordiging
De bestuurder onder nummer 2 neemt fysiek deel aan de beraadslagingen en de
stemming.
De bestuurder onder nummer 7 wordt vertegenwoordigd door de bestuurder onder
nummer 2 krachtens een onderhandse volmacht welke aangehecht blijft aan deze akte.
De andere bestuurders nemen via teleconferentie deel aan de beraadslagingen en de
stemming en geven mondeling volmacht aan de bestuurder onder nummer 2 om de akte in hun
naam te ondertekenen.
De bestuurder sub 6 heeft ingebeld bij het begin van de vergadering maar de
telefonische verbinding is weggevallen tijdens de vergadering. De vergadering stelt vast dat dit
een onvoorzien noodgeval is dat is voorzien in artikel 23 § 3 van de statuten van de
Vennootschap.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen
hetgeen volgt:
I. Deze vergadering van de Raad van Bestuur heeft de volgende agendapunten:
1/ Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld
overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen ("W. Venn.")
2/ Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag
van de commissaris.
3/ Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders voor wat betreft
de kapitaalverhoging hierna vermeld, maar niet ten guste van een of meer bepaalde personen.
4/ Voorwaardelijk besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door uitgifte
van maximum 7.486.110 nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap en vaststelling van de
uitgiftevoorwaarden van de nieuw uit te geven aandelen.
5/ Goedkeuring van een plaatsingsovereenkomst.
6/ Volmachten.
II. Aanwezigheidsquorum - meerderheid
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De Raad van Bestuur bestaat thans uit acht bestuurders. Er blijkt uit wat voorafgaat dat
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Aangezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, stelt de Raad van
Bestuur vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en geldig kan beslissen over de
agendapunten.
Ill. Meerderheid
De beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen worden aangenomen bij gewone
meerderheid, overeenkomstig artikel 24 van de statuten. In geval van een staking van de
stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
IV. Uiteenzetting met betrekking tot het toegestaan kapitaal
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen
dat de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2014 (gevolgd door een vaststellingsakte
van 30 juni 2014) machtiging heeft verleend aan de Raad van Bestuur om tot verhoging van het
maatschappelijk kapitaal over te gaan binnen het kader van het toegestaan kapitaal en dit voor een
bedrag van maximaal 50% van het maatschappelijk kapitaal, hetzij EUR 340.325.414 (exclusief
uitgiftepremie). Deze machtiging is gegeven voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de
datum van de bekendmaking van de akte van 10 juni 2014 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
zijnde 9 juli 2014.
Vervolgens verklaart de voorzitter dat de Raad van Bestuur reeds gebruik heeft gemaakt
van deze machtiging, en krachtens deze machtiging heeft besloten om over te gaan tot twee
kapitaalverhogingen voor een totaal bedrag van EUR 68.065.057,80 (exclusief uitgiftepremie), wat
betekent dat er nog een bedrag van EUR 272.260.356,20 (exclusief uitgiftepremie) beschikbaar is
onder het toegestaan kapitaal.
Na beraadslaging over de agendapunten, beslist de Raad van Bestuur het volgende.
BESLUITEN

EERSTE BESLUIT— Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
Overeenkomstig artikel 596 van het W. Venn., heeft de Raad van Bestuur een ontwerp
van bijzonder verslag opgesteld in verband met de voorgestelde kapitaalverhoging waarnaar
hieronder wordt verwezen, met opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders
in het kader van een accelerated bookbuilt offering ("ABB"), in het bijzonder met betrekking tot
de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de kapitaalverhoging voor de bestaande
aandeelhouders van de Vennootschap (het "Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur").
Elke bestuurder verklaart kennis te hebben genomen van het ontwerp van het Bijzonder
Verslag van de Raad van Bestuur, waarvan elke bestuurder een exemplaar heeft ontvangen.
De Raad van Bestuur (i) besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Verslag van de Raad
van Bestuur, en (ii) beslist om bevoegdheid te verlenen aan de voorzitter om het Bijzonder
Verslag van de Raad van Bestuur te ondertekenen in naam van de Raad van Bestuur.
TWEEDE BESLUIT - Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur en
van het verslag van de commissaris.
De Raad van Bestuur ontslaat de voorzitter van de verplichting lezing te geven van het
Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris, de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1932 Sint-StevensWoluwe, Woluwedal 18, België, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor,
aangaande het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel
596 van het W. Venn., aangaande de kapitaalverhoging waarnaar hieronder wordt verwezen,
met opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders in het kader van een ABB.
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Elke bestuurder erkent deze verslagen, waarvan zij tevens een exemplaar hebben
ontvangen, te hebben gelezen.
Een exemplaar van deze verslagen zal door de ondergetekende notaris worden
neergelegd bij de bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van deze akte.
DERDE BESLUIT — Opheffing van het voorkeurrecht.

De Raad van Bestuur beslist het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te
heffen (niet ten gunste van bepaalde personen), teneinde de door de Raad van Bestuur
aangestelde Joint Bookrunners (zijnde UBS Limited en BNP Paribas Fortis NV/SA, gezamenlijk)
toe te laten de nieuwe aandelen aan te bieden aan enkel institutionele investeerders, in België
of elders, in het kader van een ABB, zoals omschreven in de verslagen opgesteld door de Raad
van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 596 W. Venn.
VIERDE BESLUIT— Kapitaalverhoging

De Raad van Bestuur beslist tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal door de
uitgifte van maximum 7.486.110 nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap en om de
uitgiftevoorwaarden van de nieuw uit te geven aandelen vast te stellen.
De Raad van Bestuur beslist dat de kapitaalverhoging binnen het kader van het
toegestaan kapitaal zal gebeuren door een inbreng in geld en tegen uitgifte van nieuwe
aandelen, onder de opschortende voorwaarde, en in de mate van de inschrijving op de nieuwe
aandelen in het kader van de ABB.
De start en de timing van de plaatsing zullen worden bepaald door de gevolmachtigden,
aangeduid door de Raad van Bestuur krachtens het zesde besluit.
Het effectief aantal aandelen dat ingevolge deze kapitaalverhoging zal worden
uitgegeven, alsook de uitgifteprijs per aandeel zal door de gevolmachtigden, aangeduid door de
Raad van Bestuur krachtens het zesde besluit, worden vastgesteld aan het einde van de
bookbuilding procedure. De uitgifteprijs per aandeel kan niet lager zijn dan 10% onder de
slotkoers van de gewone aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussel op de handelsdag
voorafgaand aan de bekendmaking van de ABB. De finale uitgifteprijs per aandeel moet bij
inschrijving volledig in cash worden volgestort en dient ten belope van de fractiewaarde van elk
aandeel als kapitaal te worden geboekt. Het resterende gedeelte van de uitgifteprijs dient op
een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te worden geboekt, welke, zoals het kapitaal, een
garantie zal vormen voor derde partijen en alleen mag worden verminderd of afgeschaft door
een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de vereisten van het W. Venn.
omtrent statutenwijzigingen.
Overeenkomstig artikel 584 W. Venn. zal het maatschappelijk kapitaal alleen worden
verhoogd tot het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen op de nieuwe aandelen,
zijnde het totale bedrag dat overeenstemt met het deel van de effectief geplaatste
inschrijvingen ten belope van de fractiewaarde van de nieuwe aandelen. Het bedrag van de
kapitaalverhoging zal tevens afhangen van de finale uitgifteprijs. De gevolmachtigden,
aangeduid door de Raad van Bestuur overeenkomstig het zesde besluit, kunnen beslissen dat de
kapitaalverhoging plaatsvindt voor een kleiner aantal aandelen dan datgene dat overeenstemt
met de inschrijvingen die de Joint Bookrunners hebben ontvangen van de institutionele
investeerders. De gevolmachtigden, aangeduid door de Raad van Bestuur overeenkomstig het
zesde besluit, kunnen tevens te allen tijde beslissen dat de kapitaalverhoging niet zal
plaatsvinden, zelfs indien de Joint Bookrunners inschrijvingen hebben ontvangen van de
institutionele investeerders.
De nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge deze kapitaalverhoging zullen
gedematerialiseerde aandelen zijn, zonder nominale waarde, en zullen genieten van dezelfde
rechten als, op gelijke voet staan met en volledig vervangbaar zijn door, de bestaande aandelen
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van de Vennootschap, met inbegrip voor wat betreft het recht op dividenden en andere
uitkeringen. De Vennootschap zal een aanvraag indienen voor de toelating van de nieuwe
aandelen tot verhandeling op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.
VIJFDE BESLUIT—Goedkeuring van een plaatsingsovereenkomst.
De Raad van Bestuur beslist in te stemmen met het feit dat de Vennootschap een
plaatsingsovereenkomst aangaat met de Joint Bookrunners, welke de gebruikelijke en
marktconforme voorwaarden voor een dergelijke ABB bevat.
ZESDE BESLUIT — Volmachten.
De Raad van Bestuur beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan om het even welke
twee bestuurders, samen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle acties te
ondernemen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering of implementatie van de besluiten
genomen door de Raad van Bestuur, met inbegrip van (i) het onderhandelen, finaliseren en
ondertekenen van alle akten, overeenkomsten en documenten, in naam van de Vennootschap,
met betrekking tot de ABB (met inbegrip van de plaatsingsovereenkomst), (ii) om de timing van
de start van de ABB te bepalen, of om te beslissen de ABB niet te starten, (iii) om de finale
uitgifteprijs te bepalen overeenkomstig de bookbuilding procedure, rekening houdend met de
minimale uitgifteprijs zoals bepaald overeenkomstig de bovenvermelde besluiten, (iv) om het
aantal nieuwe aandelen te bepalen dat zal worden uitgegeven en hun toewijzing te bepalen, en
(v) om alle stappen te ondernemen bij elke regulerende of marktautoriteit wat betreft de uitgifte
en de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen, inclusief de FSMA, Euronext en
Euroclear.
Daarenboven, beslist de Raad van Bestuur om alle bevoegdheden te verlenen aan om
het even welke bestuurder, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
(i) akte te nemen van de vervulling van de opschortende voorwaarden, de effectieve
inschrijvingen en de realisatie van de kapitaalverhoging welke daaruit resulteert, en om (ii) de
statuten als dusdanig te wijzigen.
STEMMING
Elk van de bovenstaande besluiten werden gestemd door de bestuurders en unaniem
aangenomen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering van de Raad van Bestuur wordt gesloten om 19 uur 10 minuten.
INFORMATIE - RAADGEVING
De leden van de vergadering verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de
rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte
hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschrift (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt EUR 95,00.
VOORLEZING
De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals bovenvermeld, erkennen dat zij
tijdig een ontwerp hebben ontvangen van deze akte.
Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen in artikel 12,
paragraaf 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat, en wat betreft de wijzigingen
aangebracht in het ontwerp van de akte die voorafgaandelijk werd meegedeeld.
De volledige akte werd door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteit van de bestuurders die fysiek aanwezig zijn en, indien
van toepassing, de vertegenwoordiger van de niet aanwezige bestuurders op basis van hun
identiteitskaart/paspoort.

G
WAARVAN AKTE
Verleden op plaats en datum als voormeld.
Na gedeeltelijke voorlezing, werd deze akte ondertekend door de voorzitter, door de
bestuurders die in persoon aanwezig zijn, en mij, notaris.
de handtekeningen)
Afgeleverd vóór registratie:
- hetzij, bij toepassing van art. 173,1 bis 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./8S.JJ4.

Volmacht voor bestuurder
Proxy for director

Ondergetekende:
The undersigned:
naam:
name:

adres:
address:

Uwe KRÜGER

Rietbrunnen 79, 8808 Pfaeffikon, Switzerland

Bestuurder van
Director of
vennootschapsnaam:
company name:

"ONTEX GROUP NV"
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het
spaarwezen doet of heeft gedaan
Public limited liability company

zetel:
registered office:

9300 Aalst, Korte Keppestraat 21, België.

ondernemingsnummer:

0550.880.915 — RPR Gent (afdeling Dendermonde)

company number

0550.880.915 — RLE Ghent (division Dendermonde)

Verleent hierbij volmacht met betrekking tot de Raad van bestuur van de vennootschap
Hereby grants a proxy regarding the meeting of the Board of directors of the company

die plaatsvindt op:
to be held on:

March 17, 2017

Vanaf:
From:

18:00
6:00

te:
at:

1040 Brussel, Wetstraat 57

17 maart 2017

uur
p.m.

en stelt aan als lasthebbers:
and appoints as proxyholders:
naam:
name:
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ARTIPA BVBA, ondernemingsnummer (company number) 0887.645.416

adres:
address:
Vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger:

1780 Wemmel, J. Van Gijsellaan 75, Belgium

Thierry Marie NAVARRE

Represented by
its permanent representative
of
or
naam:
name:

INGE BOETS BVBA, ondernemingsnummer (company number) 0458.838.011

adres:
address:

2930 Brasschaat, Onderheide 28, Belgium

Vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger:

Ingeborg Johanna Dagny BOETS

Represented by
its permanent representative
om hem op deze Raad van bestuur te vertegenwoordigen
to represent him at this meeting of the Board of directors

Agenda van de Raad van bestuur
1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur opgesteld overeenkomstig
Artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Vaststelling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur en van het verslag van de
commissaris.
3. Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders voor de kapitaalverhoging
waarnaar hieronder verwezen, maar niet ten gunste van een of meer bepaalde personen.
4. Voorwaardelijk besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met maximum
7.486.110 nieuwe gewone aandelen van de vennootschap en vaststelling van de
uitgiftevoorwaarden van de nieuw uit te geven aandelen.
5. Goedkeuring van een plaatsingsovereenkomst.
6. Volmachten.

Agenda of the Board of directors
1. Approval of the special report of the Board prepared in accordance with Article 596 of the
Belgian Company Code.
2. Acknowledgement of the special report of the Board and the auditor report.
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3. Disapplication of the preferential subscription right of existing shareholders for the capital
increase referred to below, but not in favor of any identified person.
4. Conditional resolution to increase the share capital by the issuance of up to 7,486,110 new
ordinary shares of the Company and determination of the conditions for the issuance of the
new shares.
5. Approval of a placing agreement.
6. Powers of attorney.

Bevoegdheden van de lasthebber
Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om, handelend alleen maar niet samen, namens
ondergetekende:
1.

deze Raad van bestuur bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;

2.

elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde
dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Raad van bestuur en het hiermee
eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan
de lasthebber werden gegeven, op welke wijze ook, vóór of tijdens de vergadering van de Raad
van bestuur;

3.

deel te nemen aan elke andere Raad van bestuur met dezelfde agenda, indien deze zou zijn
verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;

4.

te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de
agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebber werden gegeven, op welke
wijze ook, vóór of tijdens de vergadering van de Raad van bestuur ;

5.

alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen
voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor
de uitvoering van deze volmacht.

Authority of the proxy
Each proxy is hereby granted the authority to, acting alone but not jointly, take the following actions
on behalf of the undersigned:
1.

to attend this meeting of the Board of directors and, as the case may be, to vote to postpone it;

2.

to amend or remove any item on the agenda or add any item thereto, provided that all directors
are present or represented at the meeting of the Board of directors and agree thereto, and
provided that the instructions for such amendment, removal or addition are given to the proxy,
by whatever means, prior or during the meeting of the Board of directors;

3.

to attend any other meeting of the Board of directors having the same agenda, should the first
meeting be adjourned, postponed or should it not have been properly convened;

3
(BRUSSELS 672041_i j

4.

to vote or abstain from voting on any proposal regarding the items on the agenda pursuant to
the instructions given to the proxy, by whatever means, prior or during to the meeting;

5.

to sign any minutes, attendance sheet, register, deed or document concerning the above and,
in general, to do all that is necessary and useful to implement this proxy.

Schadeloosstelling van de lasthebber
Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebber schadeloos te stellen voor elke schade
die hij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht,
op voorwaarde evenwel dat hij de grenzen van zijn bevoegdheden heeft nageleefd. Verder verbindt
ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebber te
vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem te vorderen, op voorwaarde evenwel dat
laatstgenoemde de grenzen van hun bevoegdheden heeft nageleefd.

Indemnification of the proxy
The undersigned hereby undertakes to indemnify the proxy for any liability which he may incur in relation
to any act carried out for the purposes of implementing this proxy, provided the proxy has respected the
scope of his powers. Moreover, the undersigned undertakes not to seek the nullity of any resolution
approved by the proxy and not to seek damages from the proxy, provided the proxy has respected the
scope of his powers.

Gedaan te:
Executed in:

London

Op:
On:

17th March 2017

Naam — voornaam: Uwe

Surname — name:

KRÜGER

Functie :
Title:

Bestuurder
Director

VQOfl Gk.LÎ,iKu(]fli
lieze uitgifte werd neergelegd voor registratie,
met eis enig (Joel d reeii2,ÿging ter Griffie van
de Rechth3rk ven Koophardei.
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