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STEMMEN PER BRIEF 

 

 
Ondergetekende: 
 

Natuurlijk persoon 
Naam en voornaam: 
  
Woonplaats: 
  
Rechtspersoon 
Maatschappelijke 
benaming en rechtsvorm: 
  
Maatschappelijke zetel: 
  
Ondernemingsnummer: 
  
Geldig vertegenwoordigd 
door (naam en functie) :    

 
Eigenaar van  
 

[aantal] aandelen op naam 
[aantal] gedematerialiseerde aandelen 

 
van Warehouses De Pauw Comm. VA, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar 
Belgisch recht, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan, met zetel te 1861 Wolvertem, 
Blakebergen 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling 
onder nummer 0417.199.869 ("WDP" of de "Vennootschap"), 
 
Oefent zijn recht uit om te stemmen op de agendapunten van de algemene vergadering van WDP van 
woensdag 24 april 2019 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (de 
“Algemene Vergadering”) in de volgende zin: 
 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door WDP Comm. 
VA per aangetekend schrijven worden ontvangen ten laatste op donderdag 18 april 2019 op 
volgend adres:  
WDP Comm. VA, ter attentie van Johanna Vermeeren, Blakebergen 15, 1861 Wolvertem. 
Stemformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten worden 
geweigerd. 
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Agenda en voorstellen van besluit VOOR*  TEGEN* ONTHOUDING* 
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening 
van de Vennootschap afgesloten op 31 december 
2018 en de bestemming van het resultaat. 
Voorstel tot besluit:  
De Algemene Vergadering keurt de statutaire 
jaarrekening van de Vennootschap per 31 
december 2018, inclusief de bestemming van het 
resultaat, goed. 

VOOR TEGEN ONTHOUDING 

5.a. Kwijting aan de zaakvoerder. 
Voorstel tot besluit:  
De Algemene Vergadering verleent bij 
afzonderlijke stemming kwijting aan de 
zaakvoerder in functie gedurende het boekjaar 
2018 voor de door hem in de loop van het 
afgesloten boekjaar vervulde opdracht. 

VOOR TEGEN ONTHOUDING 

5.b. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van 
de zaakvoerder. 
Voorstel tot besluit:  
De Algemene Vergadering verleent bij 
afzonderlijke stemming kwijting aan de vaste 
vertegenwoordiger van de zaakvoerder in functie 
gedurende het boekjaar 2018 voor de door hem in 
de loop van het afgesloten boekjaar vervulde 
opdracht. 

VOOR TEGEN ONTHOUDING 

5.c. Kwijting aan de commissaris. 
Voorstel tot besluit:  
De Algemene Vergadering verleent bij 
afzonderlijke stemming kwijting aan de 
commissaris in functie gedurende het boekjaar 
2018 voor de door hem in de loop van het 
afgesloten boekjaar vervulde opdracht. 

VOOR TEGEN ONTHOUDING 

6.Goedkeuring van de vergoeding van de 
zaakvoerder over het lopende boekjaar 2019. 
Voorstel tot besluit:  
De Algemene Vergadering keurt het bedrag van 
1.650.000 EUR goed als vergoeding voor de 
zaakvoerder over het lopende boekjaar 2019. 

VOOR TEGEN ONTHOUDING 

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat 
een specifiek onderdeel vormt van de verklaring 
inzake deugdelijk bestuur. 

VOOR TEGEN ONTHOUDING 
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Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering 
keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek 
onderdeel vormt van de verklaring inzake 
deugdelijk bestuur, goed. 
13. Toekenning van rechten aan derden met toepassing van artikel 556 W.Venn.. 
13.1 Voorstel tot besluit:  Voorstel tot besluit om met 
toepassing van artikel 556 W.Venn. een clausule 
goed te keuren uit de Revolving Loan Facility 
Agreement die de Vennootschap op 20 december 
2018 heeft afgesloten met ABN AMRO BANK N.V. 
(“ABN AMRO”), voor een totaal bedrag van EUR 
75 mio (de “ABN AMRO Kredietovereenkomst”). 
De ABN AMRO Kredietovereenkomst bevat onder 
meer een clausule, waarin aan derden (m.n. ABN 
AMRO) rechten worden toegekend die een 
invloed hebben op het vermogen van de 
Vennootschap, dan wel een schuld of een 
verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij 
de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van 
een verandering van de controle die op de 
Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een 
controlewijziging over de Vennootschap 
plaatsvindt dient de Vennootschap ABN AMRO 
onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de 
Vennootschap op verzoek van ABN AMRO tot 
onmiddellijke terugbetaling van de lening over te 
gaan, verhoogd met verworven interesten en alle 
andere bedragen verworven of uitstaand onder de 
ABN AMRO Kredietovereenkomst.  

VOOR TEGEN ONTHOUDING 

13.2. Voorstel tot besluit:  Voorstel tot besluit om 
met toepassing van artikel 556 W.Venn. een 
clausule goed te keuren uit de Term Loan Facility 
Agreement die de Vennootschap op 1 februari 
2019 heeft afgesloten met ARGENTA SPAARBANK 
NV (“Argenta”), voor een totaal bedrag van EUR 
25 mio (de “Argenta Kredietovereenkomst”). De 
Argenta Kredietovereenkomst bevat onder meer 
een clausule, waarin aan derden (m.n. Argenta) 
rechten worden toegekend die een invloed 
hebben op het vermogen van de Vennootschap, 
dan wel een schuld of een verplichting te haren 
laste doen ontstaan waarbij de uitoefening van 
deze rechten afhankelijk is van een verandering 

VOOR TEGEN ONTHOUDING 
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van de controle die op de Vennootschap wordt 
uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de 
Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap 
Argenta onmiddellijk op de hoogte te brengen en 
dient de Vennootschap op verzoek van Argenta tot 
onmiddellijke terugbetaling van de lening over te 
gaan, verhoogd met verworven interesten en alle 
andere bedragen verworven of uitstaand onder de 
Argenta Kredietovereenkomst.  
13.3. Voorstel tot besluit:  Voorstel tot besluit om 
met toepassing van artikel 556 W.Venn. een 
clausule goed te keuren uit de Term Loan Facility 
Agreement die de Vennootschap op 1 februari 
2019 heeft afgesloten met ARGENTA 
ASSURANTIES NV (“Argenta Assuranties”), voor 
een totaal bedrag van EUR 5 mio (de “Argenta 
Assuranties Kredietovereenkomst”). De Argenta 
Assuranties Kredietovereenkomst bevat onder 
meer een clausule, waarin aan derden (m.n. 
Argenta Assuranties) rechten worden toegekend 
die een invloed hebben op het vermogen van de 
Vennootschap, dan wel een schuld of een 
verplichting te haren laste doen ontstaan waarbij 
de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van 
een verandering van de controle die op de 
Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een 
controlewijziging over de Vennootschap 
plaatsvindt dient de Vennootschap Argenta 
Assuranties onmiddellijk op de hoogte te brengen 
en dient de Vennootschap op verzoek van Argenta 
Assuranties tot onmiddellijke terugbetaling van de 
lening over te gaan, verhoogd met verworven 
interesten en alle andere bedragen verworven of 
uitstaand onder de Argenta Assuranties 
Kredietovereenkomst.  

VOOR TEGEN ONTHOUDING 

13.4. Voorstel tot besluit:  Voorstel tot besluit om 
met toepassing van artikel 556 W.Venn. een 
clausule goed te keuren uit het Finance Contract 
dat de Vennootschap op 18 december 2018 heeft 
afgesloten met European Investment Bank (“EIB”), 
voor een totaal bedrag van EUR 150 mio (het “EIB 
Financieringscontract”). Het EIB 
Financieringscontract bevat onder meer een 

VOOR TEGEN ONTHOUDING 
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clausule, waarin aan derden (m.n. EIB) rechten 
worden toegekend die een invloed hebben op het 
vermogen van de Vennootschap, dan wel een 
schuld of een verplichting te haren laste doen 
ontstaan waarbij de uitoefening van deze rechten 
afhankelijk is van een verandering van de controle 
die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. 
Indien een controlewijziging over de 
Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap 
EIB onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient 
de Vennootschap op verzoek van EIB tot 
onmiddellijke terugbetaling van de lening over te 
gaan, verhoogd met verworven interesten en alle 
andere bedragen verworven of uitstaand onder 
het EIB Financieringscontract.  
13.5. Voorstel tot besluit: Voorstel tot besluit om 
met toepassing van artikel 556 W.Venn. elke 
clausule goed te keuren toegestaan tussen de 
datum van de oproeping tot de Algemene 
Vergadering en de effectieve zitting van de 
Algemene Vergadering (en die in voorkomend 
geval zullen worden toegelicht tijdens de 
Algemene Vergadering), voor zover dergelijke 
clausules in lijn zijn met de clausules m.b.t. 
controlewijzigingen die tot op heden reeds door 
de Algemene Vergadering goedgekeurd werden 
met toepassing van artikel 556 W.Venn.. 

VOOR TEGEN ONTHOUDING 

(*) Schrappen wat niet past.  

 
 Datum:  Datum: 
Handtekening: 
 
 
 
 

Handtekening: 
 

Naam1: _________________________ 
 
Functie: ________________________  
 

Naam: _________________________ 
 
Functie: ________________________  
 

 
                                                           
1 Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie 
van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en de statuten en andere documentatie te bezorgen waaruit de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. 
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