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VOLMACHT 

 

Ondergetekende (de “Volmachtgever”)1: 

 

Natuurlijk persoon 

Naam en voornaam: 

  

Woonplaats: 

  

Rechtspersoon 

Maatschappelijke benaming 

en rechtsvorm: 

  

Maatschappelijke zetel: 

  

Ondernemingsnummer: 

  

Geldig vertegenwoordigd 

door (naam en functie) :    

 

Eigenaar van ___________________ [aantal] 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 onder nummer 0417.199.869 ("WDP" of de "Vennootschap"). 

  

                                                           
1 Volmachten die naar WDP worden teruggestuurd zonder aanduiding van een Volmachtdrager zullen beschouwd worden 
als zijnde gericht aan WDP, haar bestuursorgaan of één van haar personeelsleden, waardoor er een potentieel 
belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig art. 547bis §4 van het Wetboek van vennootschappen. In dat geval moet 
de Volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar 
bestaat dat de Volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Om in aanmerking te 
komen, moeten deze volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid 
van dergelijke specifieke steminstructies zal de Volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, niet 
deelnemen aan de stemming. 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door WDP Comm. 

VA worden ontvangen ten laatste op donderdag 21 april 2016 en kan overgemaakt worden: 

(i) per gewone brief op volgend adres: WDP Comm. VA, ter attentie van Johanna 

Vermeeren, Blakebergen 15, 1861 Wolvertem  

(ii) per e-mail: shareholdersmeetings@wdp.eu 

 

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op 

de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die 

niet voldoen aan de vereiste formaliteiten worden geweigerd. 
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Geeft hierbij bijzondere volmacht aan (de “Volmachtdrager”) : 

 

Natuurlijk persoon 

Naam en voornaam: 

  

Woonplaats: 

  

Rechtspersoon 

Maatschappelijke benaming 

en rechtsvorm: 

  

Maatschappelijke zetel: 

  

Ondernemingsnummer: 

  

Geldig vertegenwoordigd 

door (naam en functie) :    

 

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van WDP van woensdag 27 april 

2016 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (de “Algemene Vergadering”). 

 

Deze Algemene Vergadering heeft de volgende agenda: 

 

Agenda en voorstellen van besluit: 

 

1. Kennisname van de verslagen van de zaakvoerder met betrekking tot de statutaire en de 

geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2015. 

 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen 

door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze 

oproeping met betrekking tot dit agendapunt. 

 

2. Kennisname van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening van de overgenomen 

vennootschap TRANSEUROPEAN LEUVEN NV voor het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 

juni 2015. 

 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen 

door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze 

oproeping met betrekking tot dit agendapunt. 

 

3. Kennisname van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekening van de overgenomen 

vennootschap Charles V Property NV voor het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 

2015. 
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Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen 

door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze 

oproeping met betrekking tot dit agendapunt. 

 

4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen 

vermeld onder punt 1, punt 2 en punt 3. 

 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen 

door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze 

oproeping met betrekking tot dit agendapunt. 

 

5. Kennisname van de beslissing van de zaakvoerder om gebruik te maken van de mogelijkheid 

van de uitkering van een keuzedividend, m.i.v. de concrete modaliteiten van dit keuzedividend. 

 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen 

door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze 

oproeping met betrekking tot dit agendapunt. 

 

6. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 

2015 en de bestemming van het resultaat. 

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de 

Vennootschap per 31 december 2015, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. 

 

7. Kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de 

commissaris. 

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan 

de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de commissaris 

in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de door hen in de loop van het afgesloten 

boekjaar vervulde opdracht. 

 

8. Goedkeuring van de vergoeding van de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2016. 

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het bedrag van 1.425.000 EUR goed als 

vergoeding voor de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2016. 

 

9. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring 

inzake deugdelijk bestuur. 

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek 

onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed. 

 

10. Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap TRANSEUROPEAN 

LEUVEN NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 en 

bestemming van het resultaat. 

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het 

tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 van de overgenomen vennootschap 

TRANSEUROPEAN LEUVEN NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. 
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11. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap 

TRANSEUROPEAN LEUVEN NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 

januari 2015 tot en met 30 juni 2015. 

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan 

de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap TRANSEUROPEAN 

LEUVEN NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot en 

met 30 juni 2015. 

 

12. Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Charles V Property NV 

met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 en bestemming van 

het resultaat. 

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het 

tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 van de overgenomen vennootschap Charles 

V Property NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. 

 

13. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Charles V 

Property NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot 

en met 30 juni 2015. 

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan 

de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap Charles V Property NV 

voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 

2015. 

 

14. Herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren” tot commissaris 

van de Vennootschap en goedkeuring van de bezoldiging voor het mandaat als commissaris.  

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming tot commissaris goed 

van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap “Deloitte 

Bedrijfsrevisoren” met kantoor te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, die in deze functie wordt 

vertegenwoordigd door, mevrouw Kathleen De Brabander, kantoorhoudende te 2018 

Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 en dit voor een periode van 3 jaar die eindigt op de 

jaarvergadering van de Vennootschap te houden in 2019 en voor een bezoldiging ten bedrage 

van EUR 56.560 (excl. BTW en onkosten IBR). De honoraria worden jaarlijks aangepast aan de 

index van de kleinhandelsprijzen.   

 

15. Kennisname van de vaststelling van het einde van het mandaat van M.O.S.T. BVBA, met als 

vaste vertegenwoordiger Frank Meysman als onafhankelijke bestuurder van de zaakvoerder 

op 27 april 2016.  

 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen 

door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze 

oproeping met betrekking tot dit agendapunt. 

 

16. Kennisname van de benoeming van Frank Meysman (als natuurlijk persoon teneinde in 

overeenstemming te zijn met art. 14 en art. 109 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de 

gereglementeerde vastgoedvennootschappen) tot onafhankelijk bestuurder van de 
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zaakvoerder met ingang van 27 april 2016 voor een periode tot en met de jaarvergadering van 

de zaakvoerder te houden in 2018. 

 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen 

door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze 

oproeping met betrekking tot dit agendapunt. 

 

17. Kennisname van de vaststelling van het einde van het mandaat van de burgerlijke 

vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren” als commissaris van de zaakvoerder.  

 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen 

door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze 

oproeping met betrekking tot dit agendapunt. 

 

18. Kennisname van de herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”  tot 

commissaris van de zaakvoerder met ingang van 27 april 2016 voor een periode van 3 jaar die 

eindigt op de jaarvergadering van de zaakvoerder te houden in 2019. 

 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen 

door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze 

oproeping met betrekking tot dit agendapunt. 

 

19. Varia 
 

****** 

Gelieve hieronder voor elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, 

onthouding) schriftelijk mee te delen. 

 

De Volmachtgever geeft hierbij aan de Volmachtdrager volgende instructies om op de Algemene 

Vergadering als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten: 

 

Agendapunt VOOR  TEGEN ONTHOUDING 

6. Statutaire jaarrekening VOOR TEGEN ONTHOUDING 

7.a Kwijting zaakvoerder VOOR TEGEN ONTHOUDING 

7.b Kwijting vaste vertegenwoordiger VOOR TEGEN ONTHOUDING 

7.c Kwijting commissaris VOOR TEGEN ONTHOUDING 

8. Vergoeding zaakvoerder VOOR TEGEN ONTHOUDING 
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9. Remuneratieverslag VOOR TEGEN ONTHOUDING 

10. Jaarrekening TRANSEUROPEAN 

LEUVEN NV  
VOOR TEGEN ONTHOUDING 

11.a Kwijting bestuurders 

TRANSEUROPEAN LEUVEN NV 
VOOR TEGEN ONTHOUDING 

11.b Kwijting commissaris 

TRANSEUROPEAN LEUVEN NV 
VOOR TEGEN ONTHOUDING 

12. Jaarrekening Charles V Property NV VOOR TEGEN ONTHOUDING 

13.a Kwijting bestuurders Charles V 

Property NV 
VOOR TEGEN ONTHOUDING 

13.b Kwijting commissaris Charles V 

Property NV 
VOOR TEGEN ONTHOUDING 

14. Herbenoeming van de commissaris  VOOR TEGEN ONTHOUDING 

 

De Volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan de Algemene Vergadering, deelnemen aan 

elke beraadslaging en stemmen over elk voorstel of punt dat ingevolge deze agenda aan de Algemene 

Vergadering zou kunnen worden voorgelegd. Te dien einde kan de Volmachtdrager alle akten, stukken, 

notulen, aanwezigheidslijsten, registers, bevestigingen, kennisgevingen en ieder ander document 

verlijden en ondertekenen, stemmen of zich onthouden bij de stemming over alle voorstellen tot 

wijziging, weglating of toevoeging van een agendapunt, woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in 

het algemeen alles doen dat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht, voor zover 

nodig met belofte van bekrachtiging. 

 

Deze volmacht geldt ook voor iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval 

de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden 

op de hiervoor vermelde datum, mits ondergetekende aandeelhouder tijdig alle formaliteiten vervult 

die vereist zijn om geldig te kunnen deelnemen aan en te stemmen op die latere algemene 

vergadering.  

 

Volmachtgever verbindt er zich hierbij toe om de Volmachtdrager schadeloos te stellen voor elke 

schade die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze 

volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. 

Verder verbindt de Volmachtgever zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de 

Volmachtdrager te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op 

voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. 
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De Volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en 

inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de Buitengewone 

Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. 

 

****** 

De Volmachtdrager zal stemmen volgens de in de volmacht vermelde steminstructies. 

Indien geen steminstructies werden gegeven:  

 Zal de Volmachtdrager VOOR het voorgestelde besluit stemmen,* [OF] 

 Zal de Volmachtdrager, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de 

aandeelhouder.* 

 

[*Het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie. Als de Volmachtgever geen enkel vakje 

heeft aangekruist of als hij beide vakjes aangekruist, dan moet de Volmachtdrager zich onthouden om 

te stemmen over de punten waarvoor geen steminstructies werden ontvangen.] 

 

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een 

aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen 

waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de Volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen 

te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de 

vergadering kan afwijken van de eventuele instructies van de Volmachtgever, indien de uitvoering van 

die instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de 

Volmachtgever daarvan in kennis stellen.  

Wat betreft nieuw te behandelen onderwerpen die in voorkomend geval in de agenda zouden worden 

opgenomen, dient de Volmachtgever een keuze te maken: 

 De Volmachtdrager is gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen 

en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden opgenomen, zoals 

hij/zij gepast acht, met inachtneming van de belangen van de Volmachtgever.* [OF] 

 De Volmachtdrager moet zich onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen 

onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden 

opgenomen.* 

 

[*Het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie. Als de Volmachtgever geen enkel vakje 

heeft aangekruist of als hij beide vakjes aangekruist, dan moet de Volmachtdrager zich onthouden om 

te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda worden 

geplaatst.] 
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 Datum:  Datum: 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening: 

 

Naam: _________________________ 

 

Functie: ________________________  

 

Naam: _________________________ 

 

Functie: ________________________  

 

 

 

 [handtekening(en) laten voorafgaan door de woorden “goed voor volmacht”] 

 

[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.] 


