GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 14 MEI 2014:
HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE
MAKEN (+32 2 546 71 30 – ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET
ORIGINEEL OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NEER TE LEGGEN;
HETZIJ DE ORIGINEEL ONDERTEKENDE VOLMACHT PER AANGETEKENDE BRIEF, DIE DE
VENNOOTSCHAP UITERLIJK OP WOENSDAG 14 MEI 2014 DIENT TE BEREIKEN, AAN DE
VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (Elia System Operator NV, ter attentie van de heer
Gregory Pattou, Secretary General, Keizerslaan 20, B-1000 Brussel);
HETZIJ EEN INGESCAND EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER E-MAIL AAN DE
VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (gregory.pattou@elia.be) EN VERVOLGENS HET
ORIGINEEL OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NEER TE LEGGEN.
VOOR DE GOEDE ORDE WORDT U EROP GEWEZEN DAT U TEVENS DE IN DE OPROEPING
VERMELDE FORMALITEITEN OM DEEL TE NEMEN AAN EN TE STEMMEN OP DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING DIENT NA TE LEVEN.

Elia System Operator NV
Ter attentie van de heer Gregory Pattou
General Counsel
Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering
Ondergetekende1:

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………,

eigenaar van
………………………. aandelen op naam,
………………………. gedematerialiseerde aandelen2
van Elia System Operator NV (de “vennootschap”),
stelt hierbij aan als zijn/haar bijzondere lasthebber:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen
op de Buitengewone Algemene Vergadering van:
Elia System Operator NV
die plaatsvindt op dinsdag 20 mei 2014,
onmiddellijk volgend op de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap op
dinsdag 20 mei 2014 om 10.00 uur,

1

IN TE VULLEN:
- voor natuurlijke personen: naam, voornaam en volledig adres;
- voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel, alsook naam en functie van
de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtsgeldig de volmacht onderteken(t)(en) namens de
rechtspersoon.
2
SCHRAPPEN WAT NIET PAST

in het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 te 1000
Brussel
(hierna de "Buitengewone Algemene Vergadering"),
waarvan de dagorde, met inbegrip van de voorstellen tot besluit3, de volgende
is:
1.

Voorstelling van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in toepassing
van de artikelen 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen en
voorstelling van het verslag van de commissarissen, eveneens opgesteld in
toepassing van voormelde artikelen van het Wetboek van vennootschappen,
aangaande de mogelijke uitgifte van aandelen van categorie B beneden
fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met opheffing van
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de
tweevoudige kapitaalverhoging, beoogd in punt 2 van de dagorde;

2.

Tweevoudige kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van maximum 6.000.000
EUR, bestaande uit een
eerste kapitaalverhoging in 2014 (hierna
“Kapitaalverhoging 2014”) met een maximum van 5.300.000 EUR en een tweede
kapitaalverhoging te verwezenlijken in 2015 (hierna “Kapitaalverhoging 2015”)
met een maximum van 700.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van
categorie B, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van
haar Belgische dochtervennootschappen, desgevallend beneden fractiewaarde van
de bestaande aandelen van dezelfde soort.
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om:
1° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2014 te verhogen met
opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste
van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische
dochtervennootschappen, met een maximum van 5.300.000 EUR, middels uitgifte
van nieuwe aandelen van categorie B, waarop in geld wordt ingeschreven en die
volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen van categorie B, en die zullen deelnemen in de winst van de
vennootschap vanaf 1 januari 2014. De Kapitaalverhoging 2014 zal bestaan uit (i)
een fiscale schijf, (ii) een gegarandeerde schijf en (iii) een aanvullende schijf. Het
maximumbedrag van de fiscale schijf is gelijk aan 760 EUR per personeelslid van
de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen dat aan de
criteria voor de inschrijving op de Kapitaalverhoging 2014 beantwoordt. Het
maximumbedrag van de gegarandeerde schijf is afhankelijk van het bruto
maandloon van de diverse groepen van personeelsleden van de vennootschap en
van haar Belgische dochtervennootschappen (voor de leden van de Directie:
maximum 2 x het bruto maandloon; voor de kaderleden: maximum 1,1 x het
bruto maandloon; voor de bedienden: maximum 0,7 x het bruto maandloon met
uitzondering van het indexforfait). Het maximumbedrag van de aanvullende schijf
is gelijk aan het verschil tussen 5.300.000 EUR en het totaalbedrag van de fiscale
en van de gegarandeerde schijf waarop daadwerkelijk werd ingeschreven. De
Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op
een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig
kalenderdagen voorafgaand aan 24 oktober 2014, verminderd met 16,66%.
2° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2015 te verhogen met
opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste
van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische
dochtervennootschappen, met een maximum van 700.000 EUR, middels uitgifte
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van nieuwe aandelen van categorie B, waarop in geld wordt ingeschreven en die
volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen van categorie B, en die zullen deelnemen in de winst van de
vennootschap vanaf 1 januari 2015. De Buitengewone Algemene Vergadering
beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde
van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 29
januari 2015, verminderd met 16,66%. Het maximumbedrag van de
Kapitaalverhoging 2015 is gelijk aan het maximaal fiscaal voordeel dat een
personeelslid zal kunnen genieten in de belastingaangifte van 2016
vermenigvuldigd met 80% van het totaal aantal personeelsleden van de
vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen die aan de criteria
voor inschrijving op de Kapitaalverhoging 2015 beantwoorden, met een absoluut
maximum van 700.000 EUR. Indien het bedrag van het maximaal fiscaal voordeel
op 29 januari 2015 nog niet werd bepaald, zal hiervoor een bedrag gelden van
760 EUR per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische
dochtervennootschappen.
De Buitengewone Algemene Vergadering besluit dat de aandelen die worden
uitgegeven in het kader van de Kapitaalverhoging 2014 en in het kader van de
Kapitaalverhoging 2015 onoverdraagbaar zijn gedurende een periode van twee
jaar na hun respectieve uitgifte. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist
dat in het geval de Kapitaalverhoging 2014 en de Kapitaalverhoging 2015 niet
volledig zijn geplaatst, het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de
geplaatste inschrijvingen.

□ voor
3.

□ tegen

□ onthouding

Volmacht betreffende de Kapitaalverhogingen vermeld in punt 2 van de dagorde.
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om
volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, om (i) de
uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2014 in toepassing van de formule
opgenomen onder punt 2.1° van de dagorde vast te stellen, (ii) de uitgifteprijs
voor de Kapitaalverhoging 2015 in toepassing van de formule opgenomen onder
punt 2.2° van de dagorde vast te stellen, (iii) het aantal uit te geven aandelen, de
criteria voor inschrijving erop door het personeel van de vennootschap en van
haar Belgische dochtervennootschappen, evenals de inschrijvingsperiodes, zowel
voor de Kapitaalverhoging 2014 als voor de Kapitaalverhoging 2015, vast te
stellen op basis van het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1 van
de dagorde en (iv) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de
Kapitaalverhogingen 2014 en 2015 bij twee authentieke aktes te doen vaststellen
en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

□ voor
4.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 13.6 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om een
nieuw derde en vierde lid toe te voegen aan artikel 13.6 van de statuten met de
volgende tekst:
"Wanneer het aantal bestuurders van het minst vertegenwoordigde
geslacht oneven is, zal de groep van de onafhankelijke bestuurders ten minste
één bestuurder van dit geslacht meer tellen dan de groep niet-onafhankelijke
bestuurders.
De toepassing van de bepalingen van de bovenstaande leden wordt
verzekerd telkens een mandaat van bestuurder openvalt, indien nodig door
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bijkomende wijzigingen
bestuurders."

□ voor
5.

in

de

samenstelling

□ tegen

van

de

groep

onafhankelijke

□ onthouding

Wijziging van artikel 14.1 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om in het
eerste lid van artikel 14.1 van de statuten de volgende tekst: “De raad van
bestuur richt in zijn schoot een corporate governance comité op, uitsluitend
samengesteld uit onafhankelijke bestuurders, minstens drie (3), dat in het
bijzonder met de volgende taken is belast:” te vervangen door de tekst die als
volgt luidt: “De raad van bestuur richt in zijn schoot een corporate governance
comité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) nietuitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke
bestuurders en minstens één derde van niet-onafhankelijke bestuurders. Het
comité wordt in het bijzonder met de volgende taken belast:”.

□ voor
6.

□ tegen

□ onthouding

Invoeging van een nieuw artikel 14.3 in de statuten en dientengevolge,
hernummering van huidig artikel 14.3 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om (i) een
nieuw artikel 14.3 toe te voegen aan de statuten met de volgende tekst:
“Wanneer het corporate governance comité een belangenconflict in de zin van
artikel 14.1, 3°, onderzoekt, kunnen de onafhankelijke bestuurders op
gemotiveerde wijze aan de vertegenwoordigers van de betrokken gemeenteaandeelhouder, de betrokken dominerende aandeelhouder of de met de betrokken
dominerende aandeelhouder Verbonden onderneming verzoeken zich te
onthouden van deelneming aan de beraadslaging en de stemming. De
rechtvaardigingsgronden betreffende het belangenconflict moeten worden
opgenomen in de notulen van het corporate governance comité die het
belangenconflict zal moeten onderzoeken.” en dientengevolge (ii) huidig artikel
14.3 te hernummeren tot artikel 14.4 van de statuten.

□ voor
7.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 15.1 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de
twee eerste zinnen in het eerste lid van artikel 15.1 van de statuten te vervangen
door de volgende zin: “De raad van bestuur richt in zijn schoot een auditcomité op
dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende
bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke bestuurders en
minstens één derde van niet-onafhankelijke bestuurders.”

□ voor
8.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 16.1 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de
twee eerste zinnen van artikel 16.1 van de statuten te vervangen door de
volgende zin: “De raad van bestuur richt in zijn schoot een vergoedingscomité op
dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende
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bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke bestuurders en
minstens één derde van niet-onafhankelijke bestuurders.”

□ voor
9.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 17.1 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de
tekst van artikel 17.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “17.1
De vennootschap behartigt de taken bepaald in de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.”

□ voor
10.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 17.2 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de
tekst van artikel 17.2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “17.2
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid tot het stellen van alle handelingen,
noodzakelijk of nuttig om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, met
uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Aldus heeft de raad van bestuur onder meer de volgende bevoegdheden:
1° het bepalen van het algemeen, financieel en dividendbeleid van de
vennootschap, waaronder de strategische krachtlijnen of opties voor de
vennootschap evenals de principes en problemen van algemene aard inzake
tarifering, risicobeheer en personeelsbeheer;
2° de goedkeuring, opvolging en wijziging van het business plan en de
budgetten van de vennootschap;
3° de goedkeuring en/of wijziging van de strategische krachtlijnen of opties
van het ontwikkelingsplan, van de investeringsplannen en van het
aanpassingsplan die de netbeheerder periodiek moet voorleggen overeenkomstig
de respectievelijke, toepasselijke bepalingen van de gewestelijke en federale
reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt;
4° onverminderd andere specifieke bevoegdheden van de raad van
bestuur, het aangaan van alle verbintenissen, wanneer het bedrag groter is dan
vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR), (i) tenzij het bedrag alsook de
belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget,
(ii) met uitzondering van alle overeenkomsten, ongeacht het bedrag, met
betrekking tot de aansluiting op, de toegang tot en het gebruik van het net,
alsook de overeenkomsten tot reservering van capaciteit, gesloten volgens de
hoofdvoorwaarden die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit
en het Gas zijn goedgekeurd;
5° beslissingen over de vennootschapsrechtelijke structuur van de
vennootschap en van de vennootschappen waarin de vennootschap een
deelneming aanhoudt, met inbegrip van de uitgifte van effecten;
6° beslissingen over de oprichting van vennootschappen en over de
verwerving of vervreemding van aandelen (ongeacht op welke wijze deze
aandelen worden verworven of vervreemd) in vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt, voor
zover de financiële impact van deze oprichting, verwerving of vervreemding groter
is dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR);
7° beslissingen over strategische acquisities of allianties, belangrijke
afstotingen of overdrachten van belangrijke activiteiten of activa in de
vennootschap;
8° de goedkeuring en opvolging van de strategische opties inzake de
tarifaire methodologie en de meerjarige tariefvoorstellen;
9° belangrijke wijzigingen in de boekhoudkundige of fiscale politiek;
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10° belangrijke wijzigingen van activiteiten;
11° beslissingen inzake het opstarten van activiteiten buiten het beheer
van elektriciteitsnetten, voor zover dit door de gewestelijke en federale
reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan;
12° strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe
elektriciteitsnetten te beheren en/of over te nemen, voor zover dit door de
gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt
toegestaan;
13° met betrekking tot de dochtervennootschappen (met uitzondering van
Elia Asset NV): het opvolgen en goedkeuren van hun algemeen beleid evenals de
beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 5°, 6°, 7° 10°, 11° en 12°
hierboven, evenals, doch enkel voor wat de door de raad van bestuur aangeduide
key-dochtervennootschappen betreft, de beslissingen en aangelegenheden
vermeld in het 2° hierboven;
14° het houden van algemeen toezicht op het directiecomité, met
inachtneming van de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang tot de
commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de
verwerking ervan; in dat kader oefent de raad ook toezicht uit op de wijze waarop
de bedrijfsactiviteit wordt gevoerd en zich ontwikkelt, ten einde onder meer te
evalueren of de bedrijfsvoering van de vennootschap behoorlijk wordt ontwikkeld;
15° de bevoegdheden die aan de raad van bestuur worden toegekend door
of krachtens het Wetboek van vennootschappen of deze statuten.
Indien de vennootschap de controle, in de zin van artikel 5 e.v. van het
Wetboek van vennootschappen, zou verwerven in een vennootschap die eigenaar
is van een belangrijk deel van het Belgische transportnet voor elektriciteit, zal elke
beslissing van de raad tot overdracht van het controlebelang in deze
vennootschap voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door de algemene
vergadering conform artikel 28.2.3 van deze statuten, op straffe van nietigheid
van de overdracht.”

□ voor
11.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 17.3 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de
tekst van artikel 17.3, §1.1. en §1.2. van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: “17.3 De raad van bestuur richt een directiecomité op.
§1.1. Onverminderd de toepassing van artikel 17.2, omvat de delegatie
van de bevoegdheden door de raad van bestuur aan het directiecomité, binnen de
perken van de regels en beginselen van algemeen beleid en van de beslissingen
aangenomen door de raad van bestuur van de vennootschap:
1° het operationele beheer van de elektriciteitsnetten, met inbegrip van de
aanverwante diensten, daarin begrepen alle commerciële, technische, financiële,
regulatoire en personeelsaangelegenheden verbonden aan dit operationele
beheer, met inbegrip van onder meer:
(a)
alle verbintenissen (i) wanneer het bedrag kleiner is dan of gelijk is
aan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR) of (ii) wanneer het bedrag
alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het
jaarlijks budget;
(b)
alle overeenkomsten, ongeacht het bedrag, met betrekking tot de
aansluiting op, de toegang tot en het gebruik van het net, alsook de
overeenkomsten tot reservering van capaciteit, gesloten volgens de
hoofdvoorwaarden die door de Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas zijn goedgekeurd;
(c)
alle aanvragen bij de bevoegde overheden, waaronder met name:
•
transportvergunningen, verklaringen van openbaar nut, bouw- en
exploitatievergunningen;

6

•
aanvragen of indieningen van dossiers bij de Europese en Belgische
reguleringsinstanties;
(d)
contracten voor de aan- en verkoop van gronden of onroerende
goederen, of voor het vestigen van erfdienstbaarheden in verband met de
installaties of met de exploitatie en het onderhoud van het net, evenals
overeenkomsten die aan grondeigenaars worden voorgelegd in het kader
van de wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut;
(e)
de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling, binnen het kader
van het door de raad van bestuur goedgekeurde business plan of jaarlijks
budget, van zekere, betrouwbare en doeltreffende elektriciteitsnetten, met
inbegrip van de interconnectors daarvan naar andere netten teneinde de
continuïteit van de voorziening te waarborgen;
(f)
de
verbetering,
hernieuwing
en
uitbreiding
van
de
elektriciteitsnetten, binnen het kader van het ontwikkelingsplan, de
investeringsplannen en het aanpassingsplan zoals deze werden
goedgekeurd door de raad van bestuur;
(g)
het operationele beheer van de elektriciteitsstromen op de
elektriciteitsnetten met inachtneming van de uitwisselingen met andere
onderling verbonden netten en, in dit kader, het verzekeren van de
coördinatie van de inschakeling van de productie-installaties en het
bepalen van het gebruik van de interconnectors op basis van objectieve
criteria teneinde met de middelen waarover zij beschikt een bestendig
evenwicht te waarborgen van de elektriciteitsstromen die voortvloeien uit
de vraag naar en het aanbod van elektriciteit;
(h)
met het oog hierop en met de middelen waarover zij beschikt, de
veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de elektriciteitsnetten
te waarborgen met inbegrip van de implementatie van de nodige
ondersteunende diensten;
(i)
het bijdragen, met de middelen waarover zij beschikt, tot de
bevoorradingszekerheid dankzij een adequate transmissiecapaciteit en
betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetten;
(j)
het communicatiebeleid in het kader van het beheer van de
elektriciteitsnetten;
(k)
de bescherming in rechte en in feite van de elektriciteitsnetten;
(l)
het aangaan en uitvoeren van de verplichtingen van de
vennootschap als netbeheerder in het kader van de bevordering van de
internationale
marktintegratie
van
elektriciteitsnetten,
zoals
voorgeschreven door artikel 8, §1bis van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
2° de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn
beleidsactiviteiten in de vennootschap in uitvoering van de bevoegdheden
toegekend overeenkomstig dit artikel 17.3 , met inachtneming van de wettelijke
beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere
confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan en
het voorbereiden van de beslissingen van de raad van bestuur waaronder met
name:
(a)
de tijdige en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen en
andere financiële informatie van de vennootschap, overeenkomstig de
toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de
vennootschap, en de passende communicatie hierover;
(b)
de voorbereiding van de adequate publicatie van belangrijke nietfinanciële informatie over de vennootschap;
(c)
het opstellen van de financiële informatie hernomen in de
halfjaarlijkse verklaringen die voorgelegd zullen worden aan het
auditcomité voor advies aan de raad van bestuur in het kader van zijn
algemene taak van monitoring van het financiële verslaggevingsproces;
(d)
de implementatie van interne controles en risicobeheer gebaseerd
op het kader dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur,
onverminderd de opvolging van de implementatie binnen dit kader door de
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raad van bestuur en van het daartoe door het auditcomité verrichte
onderzoek;
(e)
het voorleggen aan de raad van bestuur van de financiële situatie
van de vennootschap;
(f)
het ter beschikking stellen van de informatie die de raad van
bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren, in het bijzonder door
voorstellen voor te bereiden inzake de beleidsmateries bepaald in artikel
17.2;
3° de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in
de door de raad van bestuur aangeduide key-dochtervennootschappen en de
jaarlijkse rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in de overige
dochtervennootschappen en over het beleid in de vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt;
4° alle beslissingen inzake procedures (zowel voor de Raad van State en
andere administratieve rechtscolleges als voor de gewone rechtbanken en inzake
arbitrage) en met name beslissingen, in naam en voor rekening van de
vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één
of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen;
5° het dagelijks bestuur van de vennootschap;
6° alle andere bevoegdheden gedelegeerd door de raad van bestuur.
§ 1.2. Het directiecomité beschikt over alle nodige bevoegdheden, daarin
inbegrepen
de
vertegenwoordigingsbevoegdheid,
en
over
voldoende
bewegingsruimte om de bevoegdheden gedelegeerd aan hem overeenkomstig §
1.1 uit te oefenen en een ondernemingsstrategie voor te stellen en te
implementeren, met dien verstande dat deze bevoegdheden het toezicht, en de
uiteindelijke concurrerende bevoegdheid van de raad van bestuur onverlet laten,
onverminderd de verplichting van de raad van bestuur om de wettelijke
beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere
confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan in
acht te nemen.”

□ voor
12.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 19.5 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de
tekst van artikel 19.5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “19.5
De raad van bestuur streeft in alle materies die hij behandelt naar beslissingen bij
consensus. Slechts wanneer het bereiken van een consensus redelijkerwijze niet
mogelijk is, wordt beslist bij eenvoudige meerderheid door de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. In afwijking van de vorige zin kunnen de volgende
beslissingen slechts genomen worden indien ze worden goedgekeurd door de
meerderheid van de onafhankelijke bestuurders en de meerderheid van de nietonafhankelijke bestuurders:
de aanstelling en revocatie van leden van het directiecomité;
voordracht van de commissarissen;
samenstelling van het corporate governance comité;
voorstel aan de algemene vergadering tot ontslag van een onafhankelijke
bestuurder;
de goedkeuring en/of wijziging van de strategische krachtlijnen of opties
van het ontwikkelingsplan, van de investeringsplannen en van het
aanpassingsplan die de netbeheerder periodiek moet voorleggen
overeenkomstig de respectievelijke, toepasselijke bepalingen van de
gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt;
beslissingen inzake het opstarten van activiteiten buiten het beheer van
elektriciteitsnetten, voor zover dit door de gewestelijke en federale
reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan;
strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe
elektriciteitsnetten te beheren en/of over te nemen, voor zover dit door de
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gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt
wordt toegestaan.
Onverminderd de bepalingen inzake de vereiste aanwezigheid van
bestuurders, onverminderd het hierboven bepaalde en onverminderd het bepaalde
in artikel 19.9, kan de instemming of aanwezigheid van één of meerdere
bestuurders niet als voorwaarde worden gesteld voor de rechtsgeldige
totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de
vennootschap een meerderheid bestaat.”

□ voor
13.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 19.6 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de
tekst van artikel 19.6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “19.6
Indien het corporate governance comité het bestaan van een belangenconflict
vaststelt in de zin van artikel 14.1, 3°, onthouden de vertegenwoordigers van de
betrokken gemeente-aandeelhouder, de betrokken dominerende aandeelhouder of
de met de betrokken dominerende aandeelhouder Verbonden onderneming in de
raad van bestuur zich van deelneming aan de beraadslaging en de stemming.”

□ voor
14.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 19.10 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de
tekst van artikel 19.10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“19.10 “Belangrijke Beslissingen” zullen in de context van artikel 19.9 de
volgende beslissingen omvatten:
1° het bepalen van het algemeen, financieel en dividendbeleid van de
vennootschap, waaronder de strategische krachtlijnen of opties voor de
vennootschap evenals de principes en problemen van algemene aard inzake
tarifering, risicobeheer en personeelsbeheer;
2° de goedkeuring, opvolging en wijziging van het business plan en de
budgetten van de vennootschap;
3° de goedkeuring en/of wijziging van de strategische krachtlijnen of
opties van het ontwikkelingsplan, van de investeringsplannen en van het
aanpassingsplan die de netbeheerder periodiek moet voorleggen overeenkomstig
de respectievelijke, toepasselijke bepalingen van de gewestelijke en federale
reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt;
4° het aangaan van alle verbintenissen, wanneer het bedrag groter is dan
vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR), (i) tenzij het bedrag alsook de
belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget,
(ii) met uitzondering van alle overeenkomsten, ongeacht het bedrag, met
betrekking tot de aansluiting op, de toegang tot en het gebruik van het net,
alsook de overeenkomsten tot reservering van capaciteit, gesloten volgens de
hoofdvoorwaarden die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit
en het Gas zijn goedgekeurd;
5° beslissingen over de vennootschapsrechtelijke structuur van de
vennootschap en van de vennootschappen waarin de vennootschap een
deelneming aanhoudt, met inbegrip van de uitgifte van effecten;
6° beslissingen over de oprichting van vennootschappen en over de
verwerving of vervreemding van aandelen (ongeacht op welke wijze deze
aandelen worden verworven of vervreemd) in vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt, voor
zover de financiële impact van deze oprichting, verwerving of vervreemding groter
is dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR);
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7° beslissingen over strategische acquisities of allianties, belangrijke
afstotingen of overdrachten van belangrijke activiteiten of activa in de
vennootschap;
8° de goedkeuring en opvolging van de strategische opties inzake de
tarifaire methodologie en de meerjarige tariefvoorstellen;
9° belangrijke wijzigingen in de boekhoudkundige of fiscale politiek;
10° belangrijke wijzigingen van activiteiten;
11° beslissingen inzake het opstarten van activiteiten buiten het beheer
van elektriciteitsnetten, voor zover dit door de gewestelijke en federale
reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan;
12° strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe
elektriciteitsnetten te beheren en/of over te nemen, voor zover dit door de
gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt
toegestaan;
13° met betrekking tot de dochtervennootschappen (met uitzondering van
Elia Asset NV): het goedkeuren van hun algemeen beleid evenals de beslissingen
en aangelegenheden vermeld in het 5°, 6°, 7°, 10°, 11° en 12° hierboven,
evenals, doch enkel voor wat de door de raad van bestuur aangeduide keydochtervennootschappen betreft, de beslissingen en aangelegenheden vermeld in
het 2° hierboven.”

□ voor
15.

□ tegen

□ onthouding

Opheffing van artikel 21 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikel
21 van de statuten op te heffen, zodat voormeld artikel 21 van de statuten zonder
voorwerp wordt.

□ voor
16.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 22 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om punten
1° en 2° van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“1° twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden en waarvan minstens
één (1) bestuurder een onafhankelijk bestuurder is in de zin van de toepasselijke
bepalingen van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de
elektriciteitsmarkt, voor alle materies die binnen de bevoegdheid van de raad van
bestuur vallen zoals omschreven in artikel 17.2 van deze statuten;
2° twee (2) leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden, voor
alle materies die binnen de bevoegdheid van het directiecomité vallen zoals
omschreven in artikel 17.3 van deze statuten (inbegrepen voor elke procedure
voor de Raad van State, voor enig ander administratief rechtscollege en voor de
gewone rechter en met name voor het nemen van beslissingen, in naam en voor
rekening van de vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te
trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te
vertegenwoordigen inbegrepen voor de Raad van State);”

□ voor
17.

□ tegen

□ onthouding

Wijziging van artikel 28.2.3 van de statuten;
Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de
tekst van artikel 28.2.3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“28.2.3 De beslissing tot goedkeuring of niet van de overdracht waarvan sprake in
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artikel 17.2, laatste lid van deze statuten kan bovendien slechts genomen worden
indien voorafgaandelijk het advies van de Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas omtrent de geplande overdracht werd bekomen.”

□ voor

□ tegen

□ onthouding

Formaliteiten voor deelname
Ondergetekende lastgever verklaart hierbij tijdig alle in de oproeping vermelde
formaliteiten te hebben vervuld om te kunnen deelnemen aan en te stemmen op de
Buitengewone Algemene Vergadering. Bewijs hiervan zal ten laatste op woensdag 14 mei
2014 aan de vennootschap moeten worden geleverd.
Bevoegdheden van de bijzondere lasthebber
Voornoemde bijzondere lasthebber mag op grond van deze volmacht namens
ondergetekende stemmen of zich onthouden bij de stemming over alle voorstellen tot
besluit betreffende de punten op de dagorde van de Buitengewone Algemene
Vergadering, in voorkomend geval in overeenstemming met de hierboven vermelde
steminstructies.
Daarnaast mag voornoemde bijzondere lasthebber op grond van deze volmacht, namens
ondergetekende alle notulen, akten of documenten ondertekenen en, in het algemeen,
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.
Indien de Buitengewone Algemene Vergadering om enige reden niet geldig zou kunnen
beraadslagen of niet zou worden gehouden op voormelde datum, mag voornoemde
bijzondere lasthebber op grond van deze volmacht deelnemen aan elke daaropvolgende
vergadering met dezelfde of vergelijkbare dagorde, met inbegrip van de buitengewone
algemene vergadering die op vrijdag 20 juni 2014 om 10.00 uur zal worden
bijeengeroepen indien op de Buitengewone Algemene Vergadering het vereiste
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt. Dit evenwel slechts voor zover de lastgever de
vereiste formaliteiten om deel te nemen aan en te stemmen op de daaropvolgende
buitengewone algemene vergadering tijdig heeft vervuld.
De gevolgen van de (eventuele) uitoefening van het recht om onderwerpen op
de dagorde te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen voor het
volmachtformulier
Één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het
kapitaal van de vennootschap bezit(ten), kan (kunnen) gebruikmaken van zijn (hun)
recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen één of
meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Buitengewone Algemene
Vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in
de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op maandag 5 mei 2014, op haar
website onder “Investor Relations” - “Algemene vergadering” (www.eliagroup.eu), aan
haar aandeelhouders de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij
volmacht ter beschikking stellen, aangevuld met de bijkomende te behandelen
onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de dagorde geplaatst zouden
zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.
Alsdan zullen de volgende regels van toepassing zijn:
(a) Indien onderhavige volmacht geldig ter kennis wordt gebracht van de
vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde dagorde van de
Buitengewone Algemene Vergadering (d.i. uiterlijk op maandag 5 mei 2014), zal
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onderhavige volmacht geldig blijven voor de in de dagorde opgenomen te
behandelen onderwerpen waarvoor zij werd gegeven;
(b) Indien de vennootschap een aangevulde dagorde heeft bekendgemaakt die één of
meerdere nieuwe voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die
oorspronkelijk op de dagorde waren opgenomen, mag de bijzondere lasthebber
afwijken van de eventuele instructies van de lastgever, indien de uitvoering van
die instructies de belangen van de lastgever zou kunnen schaden. In voorkomend
geval dient de bijzondere lasthebber de lastgever hiervan in kennis te stellen;
(c) Indien de vennootschap een aangevulde dagorde heeft bekendgemaakt die één of
meerdere nieuw te behandelen onderwerpen bevat, dient de volmacht te
vermelden of de bijzondere lasthebber gemachtigd is om te stemmen over deze
nieuwe onderwerpen, dan wel of hij/zij zich dient te onthouden. In het licht van
het voorgaande dient, in voorkomend geval, de bijzondere lasthebber:4

□

zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de
bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de
Buitengewone Algemene Vergadering worden opgenomen;

□

te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot
besluit die desgevallend op de dagorde van de Buitengewone Algemene
Vergadering worden opgenomen, zoals hij/zij nuttig acht, rekening
houdende met de belangen van de lastgever.

Indien de lastgever geen van deze vakjes heeft aangeduid of indien de lastgever
ze allebei heeft aangekruist, zal de bijzondere lasthebber zich dienen te
onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende
voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de Buitengewone
Algemene Vergadering worden opgenomen.
Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder
“Investor Relations” - “Algemene vergadering” (www.eliagroup.eu).

Gedaan te:
Op:

_________________________
(handtekening(en))

(De handtekening(en) laten voorafgaan door de met de hand geschreven
vermelding
“GOED VOOR VOLMACHT”)

4

AANKRUISEN WAT PAST
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