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Ondernemingsnummer: 0881.620.924
RPR Leuven (Heverlee)
(de Vennootschap)

Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 mel 2013

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op 7 mei 2013 te Gaston
Geenslaan 1,3100 Leuven.
1.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van Désiré Cohen als vaste
vertegenwoordiger van Patcobel NV. De overige aanwezige bestuurders vulden het bureau aan. Chris
Buyse, als vaste vertegenwoordiger van Sofia BVBA, werd aangesteld als secretaris van de
vergadering.
Gezien het geringe aantal aanwezigen werden geen stemopnemers aangesteld.
2.

OPROEPINGEN

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de algemene vergadering met agenda en voorstellen tot
besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. (ten minste 24 dagen vóór de vergadering).
De secretaris stelde vast dat aan de houders van warrants op naam, alsook de bestuurders en de
commissaris de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 17 april
2013 (ten minste 15 dagen vóór de vergadering).
De secretaris stelde vast dat de algemene vergadering overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het
Wetboek van vennootschappen werd bijeengeroepen en aldus geldig icon beraadslagen over de
voorgestelde agendapunten.
3.

AANWEZIGHEID

De secretaris verduidelijkte dat enkel tot de vergadering werden toegelaten: (i) de aandeelhouders die
overeenkomstig artilcel 31 van de statuten ten minste 3 werkdagen voor de algernene vergadering bij één
van de kantoren van KBC Bank een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling
opgesteld attest van onbeschikbaarheid hebben neergelegd waaruit de onbeschikbaarheid van hun
gedematerialiseerde aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld en (ii) de warranthouders
die overeenkornstig artikel 31 van de statiten ten minste 3 werkdagen voor de algernene vergadering aan
de raad van bestuur schriflehijk hun voomemen om de algemene vergadering bij te wonen hebben
medegedeeld.
De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidshijst, waren aanwezig of
geldig vertegenwoordigd. krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslij st
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werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door hun lasthebber getekend. De
aanwezigheidslijst aismede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.
De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 51 aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd waren, gezamenlijk 11.348337 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat
voor dejaarlijkse algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.
De voorzitter verklaarde en de vergadering erkende dat er noch houders van obligaties op naam, noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven,
zijn

4.

AGENDA

De voorzitter zette de agenda van de vergadering als volgt uiteen:
1.

Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31
december 2012 (inclusiefbespreking inzake corporate governance beleid) en bespreking van
bet versiag van de commissaris over de jaanekening afgesloten op 31 december 2012.
Coi,iinentaar bij het ae,,dapunt:
De raad van bestuar vraagt de algeinene vergadering kennis te neinen van bet /aarvers/ag
van c/c mad van bestuur over de jaarrekening a/esloten 013 3] december 2012 en van bet
vers/ag van de coininissaris over de jaarrekening a/,es1oten op 3] december 20]2.

2.

Goedkeuring van het remuneratieversiag van de raad van bestuur, zoals toegehcht door het
benoemings- en remuneratiecornité en opgenomen in hetjaarverslag.
Joorste1 van besluit:
Goedkeuring van bet renuuieratievenrlag van (Ic raad van bestuur, zoals toegelicht door bet
benoeinings— en reinuneratiecomité en opgenoinen in bet jaarverslag.

3.

Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar
afgesloten op 31 december 2012 en van de voorgestelde bestemming van bet resultaat.
Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten
op dezelfde datum.
Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot bet boekjaar aJesloten op 31 december
2012, en van de bestemining van bet resultaat zoa/s voorgeste/d door de raad van bestuur in
zi/n faarvenvlag.
4.

Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel van besluit:
Ivijting aan de volgende person en voor de uitoe!i1 ing van bun bestuurdersinandaat
gedurende bet voorhije hoe/c/aar afesloten op 31 december 2012:
•
•
•
•
•

PATCOBEL NV, met als vaste vertegenwoordiger c/c beer Désiré Cohen:
ViBio B VBA, met a/s vaste vertegenwoordiger de beer Patrik Dc Haes;
SOFIA BVBA, met a/s vaste vertegenwoordiger de beer C/iris Buvse;
Innov’activ BVBA, met a/s vaste vertegenwoordiger mnevrouw Patricia Ceysens;
de heer Jean—Luc Dehaene;
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VIZIPHAR Biosciences B VBA, .‘net als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf
Van Reet, en
LUGOSTB VBA, niet a/s vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;
de heer Thomas Clay.
5.

Kwijting aan de commissaris.
Voorstel van besluit:
Kiiijting aan de coinmissaris, BDO Beclri/fsrevisoren, met inaatschappelijke zetel te 1935
Zaventem, The Coiporate Village, Da Vincilaan 9, bus E. 6, vertegenwoordigd door Bert
Kegels, voor de uitoe/’!1ing van zijn inandaat gedurende bet boekjaar afgesloten op 31
december 2012.

6.

Herbenoeming van de VIZIPHAR Biosciences BVBA. met als vaste vertegenwoordiger de
beer Gustaaf Van Reet en LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc
Philips, als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, op voorstel van de raad van
bestuur, na advies van bet benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing omtrent
vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurders.

Voorstel van besluit:
Jierbenoemning van vo/gende personen tot onajhankelijk bestuurder van de Vennootschap met
oniiiiddeliijke ingang voor ccii periode van drie jaar die zal a//open na de afsluiting van de
,maan’ergaderzng (lie zal hebben beslist over de /aarrelcening over het boekjaar dat zal worden
a/esloten O 31 december 2015. Volgendepersonen zijn onaJhankelijke bestuurders in de zin
ian artikel 526 icr W Venn. en voldoen aan alle onaJhanke/ijkheidscriteria vereist in artikel
526 icr I’V Vein,. alsmnede aan alle ona/hankelijkheidscriteria voorgeschreven door de
Belgische Comporate Governance Code:
•

IJ
7
ZIPFL4R Biosciences BVBA, rechtsperonenregisier Turnl,out 0862.727.797, met
mnaatschappe/i/ke zetel Ic 2460 Kasterlee, Polpulieren/aan 14, met a/s vaste
vertegeirwoordiger VAN REET Gus taaf en

•

L UGOST B VBA, rechtsperonenregister Brussel 882.4] 7.413, met mnaatschappelijke
zetel te 1820 Steenokkerzeel (Perk,), Piatanenlaan 14, met als vaste
vertegenwoordiger PHILIPS Luc Karel.

Voornoenule onafhankelijke hestuurders zullen voor de uitoe/ening van /21111 fis’nctie ccii
hasishezoldiging onivangen van EUR 10.000 op/aarbasis, we/k bedrag zal worden verhoogd
met EUR 2.000 per hijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of
ian het benoemings— en reniuneratiecomité.

7.

Bespreking van het voorstel van bet auditcomité tot herbenoeming van de commissaris.
1-let auditcomité stelt voor de in agendapunt 8 genoemde kandidaat te herbenoernen tot
commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de
afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaanekening over bet boekjaar dat
zal worden afgesloten op 31 december 2015.

8.

Herbenoeming van de commissaris en beslissing omtrent vergoeding voor de uitoefening van
bet mandaat van de commissaris.
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Voorstel van besluit:
Op vooivte/ van (Ic read van bestuur, uitgebracht oji vooivte/ van het auditcomité, beslist de
algenienc vergadering a/s voigt:

Herbenoeming van BDO Bec/rijfsrevisoren, met inaatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9,
1935 Zaventeni. vertegenwoordigd door Bert Kegels, tot commissaris van de Vennootschap
met oninic/clelli/ke ingang voor een periode van drie jaar die zal a/lopeiz na de a/luiting van
dejaarvergadering c/ic za/ beslissen over c/c jaarrekening over het boekjaar dat zal worden
afes/o ten 0 31 december 2015.
Volmacht.

9.

Voorstel van besluit:

Mac/itiging aan c/c heren Désiré Co/len en Chris Buyse oni, el/c inchvidueel handelend, al/c
docuinenten, instruinenten, hanclelingen en /brmaliteiten op te ste/len, nit te voeren en te
ondertekenen en om al/c noclige en nuttige instructies te geven oni c/c voorgaande besluiten te
ilnp/einenteren, niet inbegrip van, inaar niet beper/ct tot, het neerleggen van dejaarrekening
en de geconsolideerde jaarrekening a/es/oten op 31 december 2012, en het jaarverslag en
het verslag van c/c commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van
Be/gie en bet verrichten van c/c noc/igeformaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot
clelega tie.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

5.

Dc algemene vergadering ontlastte de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en bet versiag van
de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2012.

De algemene vergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot bet boekjaar afgesloten op 31 december 2012, bet
jaarverslag van de raad van bestuur en het versiag van de commissaris. De jaarrekeningen bevatten de
balans na verdeling van bet resultaat. de resultatenrekemng en de toelichting.
Na beraadslaging nam de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

1.

2.

Goedkeuring van bet remuneratieversiag van de raad van bestuur, zoals toegelicht door het
benoemings- en remuneratiecomité en opgenomen in hetjaarverslag.

Voor

Tegen

7.939.052

3.409.830

Ontliouding
-

Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar
afgesloten op 31 december 2012 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten
op dezelfde datum.
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3.

4.

5.

6.

Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het voorbije
boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Voor

Tegen

Ontliouding

9.633.189

1.688.365

27.328

Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935
Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, box E.6, vertegenwoordigd door Bert
Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31
december 2012.

Joor

Tegen

Ontliouding

11.191.073

130.481

27.328

Herbenoeming van de VIZIPI-IAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de
beer Gustaaf Van Reet en LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc
Philips, als onathankelijke bestuurders van de Vennootschap, op voorstel van de raad van
bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing omtrent
vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurders.

Voor

Tegen

10.848.882

660.758

-

1-Jerbenoeming van de commissaris en beslissing omtrent vergoeding voor de uitoefening van
het mandaat van de commissaris.

Voor

11.348.882

7.

Onthouding

Tegen

Oiithouding

-

-

Machtiging aan de heren [Désiré Collen] en [Chris Buysej om, elk individueel handelend, alle
documenten, instrumenten, bandelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te
ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te
implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening
en de geconsolideerde j aarrekening afgesloten op 31 december 2010, en het j aarverslag en bet
versiag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van Belgie
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en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot
delegatie.

Gezien alle agendapunten werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om 16.00 uur.
Na voorlezing en goedkeuring van onderhavige notulen, werden deze ondertekend door de leden van
bet bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.

L

Patcbe NV
oordigd door Désiré Cohen
Ve te
Voorzi er

Bi/lage: aanwezigheidsliict
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