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14 ME¡ 2019

OVEREENKOMSTIG

Geachte Aa ndeelhouders,

Overeenkomstig artikelT:L99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stelt de
Raad van Bestuurvoor om het in de statuten van de Vennootschap voorziene toegestane kapitaal
te hernieuwen.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op 4

juni 20L9

zal zich hierover dienen uit te spreken.

Overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zet de
Raad van Bestuur uiteen in welke bijzondere omstandigheden de Raad van Bestuur gebruik wenst
te kunnen maken van het toegestaan kapitaal, evenals de hierbij nagestreefde doeleinden.
De Raad van Bestuur zet eveneens de modaliteiten inzake het gebruik van het toegestaan kapitaal

uiteen

1.

.

VOORGESTELDEVERRICHTING

L.L Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevraagd om het in de statuten van
de Vennootschap voorziene toegestane kapitaal te hernieuwen.

Deze hernieuwing wordt gevraagd voor een periode van vijf jaar

te rekenen vanaf de

bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

t.2

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt tevens gevraagd om de Raad van
Bestuur een bijzondere machtiging te verlenen om, ingeval van een openbaar overnamebod op
effecten uitgegeven door de Vennootschap, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm,

met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is
beperkt of opgeheven, onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:2OL van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze machtiging wordt gevraagd voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de Algemene
Vergadering.

Materialise - Raad van Bestuur
Verslag art.604

Page

1,

2.

BUZONDERE OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ DE RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK KAN MAKEN
VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

Teneinde de verdere groei van de onderneming te ondersteunen en haar operationele en
financiële ambities te helpen realisere, zijn voortdurend verdere investeringen nodig. Deze
investeringen versterken op lange termijn het innovatief profiel, en daardoor de stabiliteit en de
waarde van de Vennootschap.
Om aan deze doelstellingen tegemoet te komen wenst de Raad van Bestuur, in het belang van de
aandeelhouders, over de nodige flexibiliteit te kunnen beschikken. De Raad van Bestuur heeft dan
ook de intentie om gebruik te maken van zijn macht¡ging onder het toegestaan kapitaal in de

omstandigheden waar, in het belang van de Vennootschap, het bijeenroepen van een algemene
aandeelhoudersvergadering ongewenst of ongepast zou zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen
zich bijvoorbeeld voordoen indien:

-

het noodzakelijk lijkt om in staat te zijn om snel te reageren op

er een financiële behoefte is waarbij de relevante omstandigheden op de markt niet
gepast zijn voor een aanbod of uitgifte aan alle aandeelhouders;
een voorafgaande bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering zou leiden tot

een voortijdige aankondiging van de transactie, wat

-

bepaalde

ma rktopportu niteite n;

in het nadeel van

de

vennootschap zou kunnen zijn;
de kosten verbonden aan de bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering niet
in verhouding zijn met het bedrag van de voorgestelde kapitaalverhoging; of

het omwille van het spoedeisende karakter van de situatie lijkt dat

een

kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal noodzakelijk is in het
belang van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur zou zijn machtiging onder het toegestaan kapitaal dan ook kunnen
aanwenden om kapitaal op te halen, onder andere:
met het oog op het versterken van het maatschappelijk kapitaal of eigen vermogen

-

van de vennootschap;
om haar bedrijfsactiviteiten of nieuwe bedrijfsinitiatieven te financieren;
om overnames of acquisities van vennootschappen, bedrijven of activa, of andere
vormen van fusies, samenwerkingsverbanden of strategische allianties (geheel of
gedeeltelijk) te fina ncieren;
om nieuwe partners of belangrijke aandeelhouders tot de kapitaalstructuur van de

vennootschap aan

-

te

trekken,

of om de internationale dimensie van de

aandeelhoudersstructuur te verbreden; en/of
voor andere algemene noden van het werkkapitaal.

te kunnen gebruiken in
het kader van incentive plannen, zoals stock optie plannen, aandelen aankoop plannen,
De Raad van Bestuur wenst in tweede instantie het toegestaan kapitaal

warrantplannen of andere plannen, voor bestuurders, consultants en andere personeelsleden van
de Vennootschap en haar dochterondernemingen.
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Tenslotte wenst de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal te kunnen gebruiken om zich te
beschermen in het geval van een openbaar overnamebod die ingaat tegen het belang van de
Vennootschap, tenei nde dergelijk bod moeilijker te ma ken.

3.

MODALITEITEN INZAKE GEBRUIK VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

De Raad van Bestuur kan zonder beperking gebruik maken van zijn bevoegdheid om het
geplaatste maatschappelijke kapitaal in één of meer malen te verhogen ten belope van maximaal
het Bedrag Toegestaan Kapitaal in de bijzondere omstandigheden en volgens de nagestreefde
doeleinden die hierboven worden beschreven, zonder afbreuk te doen aan de beperkingen die
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, artikels 7:200 - 7:2O2, worden
opgelegd, onder voorbehoud van wat hieronder is voorzien.
De kapitaalsverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden
overeenkomstig de door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten zoals:

-

door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van
Vennootscha ppen toegestane grenzen,
door omzetting van reserves en uitgiftepremies,

-

met of zonder uitgifte van nieuwe effecten,
door uitgifte van aandelen, met of zonder stemrecht,
door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,
door uitgifte van warrants (om niet of tegen een bepaalde uitgifteprijs),

door uitgifte van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn
verbonden,

-

door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van

een

aandelenoptieplan.
De Raad van Bestuur zal, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht kunnen beperken
of opheffen. Hij kan dit doen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien die geen
personeelsleden zijn van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen, mits, onder
meer bij uitgifte van warrants, naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Hij kan tevens
bepalen dat in voorkomend geval bij de toekenning van nieuwe aandelen vooralsnog voorrang
wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders.

De Raad van Bestuur wenst tenslotte gemachtigd te worden om in voorkomend geval, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te
kunnen brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan
kapitaal.

Gedaan te Leuven, op 14 mei 2019

Voor de Raad van Bestuur
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