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S T E M M I N G  P E R  B R I E F  

 
Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen van  

donderdag 7 september 2017 om 10.00 uur, 
ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel 

 
Origineel stemformulier terug te sturen ten laatste op vrijdag 1 september 2017 aan 

UMICORE 
De heer B. Caeymaex 

Broekstraat 31 
B-1000 Brussel (België) 

 
 
Ondergetekende, 1  

 
 
 
 

 
 
 
 
Eigenaar van  aandelen van UMICORE, met maatschappelijke 

  zetel te Broekstraat 31, 1000 Brussel 
 
 
 
 
stemt hierbij onherroepelijk, zoals hierna aangeduid in het daartoe bestemde vak, over de 
volgende punten op de agenda: 
 
A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
 

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES 

Splitsing aandelen 
 
 

Eerste besluit 
 

Voorstel van besluit: 

- Splitsing, met ingang vanaf 16 oktober 2017, van elk aandeel van de vennootschap in twee 
nieuwe aandelen van de vennootschap, waardoor het kapitaal van de vennootschap met 
ingang vanaf dezelfde datum zal worden vertegenwoordigd door 224.000.000 volgestorte 
aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/224.000.000 van het kapitaal 
vertegenwoordigen. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van 
de statuten (“kapitaal”) te vervangen door de volgende tekst: “Het kapitaal bedraagt 
vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door 
tweehonderd vierentwintig miljoen (224.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale 
waarde.” Bovendien en voor alle duidelijkheid, ingevolge deze splitsing van aandelen zal de 
minimum- en maximumprijs per aandeel onder de machtiging tot inkoop van eigen aandelen 
toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2017 worden gedeeld 

 

«Shares» (2) 

(aantal) 
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door twee zo dat deze EUR 2, respectievelijk EUR 37,5 zal bedragen, met ingang van 
dezelfde datum als de datum van deze splitsing van aandelen. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING   

  

Schrapping overgangsbepaling inzake fracties van aandelen 
 

Tweede besluit 
 
Voorstel van besluit: 

- Schrapping van artikel 24 van de statuten (“overgangsmaatregelen”), dat nog in 
overgangsbepalingen voorziet voor fracties van aandelen. De onder het vorige agendapunt 
voorgestelde aandelensplitsing zal immers tot gevolg hebben dat er geen fracties van 
aandelen van de vennootschap meer bestaan: de laatste bestaande fracties van aandelen, 
die het resultaat zijn van vroegere hergroeperingsoperaties, zijn halve aandelen die na de 
voorgestelde aandelensplitsing volle aandelen zullen worden. Hierdoor heeft artikel 24 van 
de statuten geen bestaansreden meer en kan het geschrapt worden. 

-  

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING   

 
Wijziging datum jaarvergadering 
 

Deerde besluit 

- Vervanging van de tekst van de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten (“oproeping 
van de algemene vergaderingen”) door de volgende bepalingen:  
“leder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, gewone 
algemene vergadering of jaarvergadering genaamd, op de laatste donderdag van april om 
zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België die in de 
oproeping is aangeduid. ” 

 
Voorstel van besluit: 
 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING   

 
 
B. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 
 

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES 

 
Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging. 
 

Eerste besluit 
 
Voorstel van besluit:  

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 
12 van de overeenkomst van lening (“Schuldschein Darlehensvertrag”/”loan agreement”) van 
18 april 2017 tussen Umicore (als kredietnemer) en verschillende financiële instellingen (als 
kredietverstrekkers), dat aan iedere kredietverstrekker het recht verleent om de gehele (doch 
niet de gedeeltelijke) terugbetaling van zijn deel van de lening op te eisen tegen de nominale 
waarde, te verhogen met de vervallen interesten, indien een persoon of groep van in onderling 
overleg handelende personen de controle over Umicore zou verwerven. 
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VOOR   TEGEN   ONTHOUDING   

 
 
 
 
 

Tweede besluit 

 
Voorstel van besluit:  

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 
8.10 van de overeenkomst van private obligatielening (“note purchase agreement”) 
(Amerikaanse private plaatsing) van 17 mei 2017 tussen Umicore (als emittent van de 
obligaties) en verschillende investeerders (als inschrijvers op de obligaties), dat aan de 
obligatiehouders het recht verleent om de volledige terugbetaling van de niet-terugbetaalde 
obligaties te vorderen aan hun nominale waarde (indien toepasselijk (ingeval van “swapped” 
obligaties) verhoogd of verminderd met respectievelijk het netto-verlies of de netto-winst zoals 
gedefinieerd in de overeenkomst), verhoogd met vervallen interesten, indien 1) een persoon 
of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou 
verwerven, én 2) niet voldaan is aan specifieke rating-vereisten in verband met de obligaties. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING   

 
 
Gegeven te ......................................., op ....................................................2017 
 
 
       
                                                                   Handtekening……………………………… 
 
 
 
 
 
 
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN: 
 
Wij herinneren u er aan dat dit stemformulier enkel in rekening zal gebracht worden indien 
het tijdig werd teruggestuurd naar Umicore en voor zover de aandeelhouder zich heeft 
geschikt naar de toegangsvoorwaarden van voorafgaande registratie en bevestiging zoals 
beschreven in het oproepingsbericht. 
 
Indien aandeelhouders nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit hebben ingediend, 
blijven de stembrieven die vóór de publicatie van een aangevulde agenda ingediend zijn, geldig 
met betrekking tot de daarin vervatte agendapunten. De uitgebrachte stemmen met betrekking 
tot punten waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, zullen echter ongeldig zijn. 
 
Aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden uitgesloten van stemming op de 
algemene vergaderingen voor het aantal betrokken aandelen. 
 
1 De ondertekenaar van dit formulier voor stemming per briefwisseling dient achtereenvolgens zeer 

nauwkeurig achternaam (in hoofdletters), gebruikelijke voornaam en adres te vermelden. Mochten 
die gegevens reeds op het formulier voorkomen, dan dient de ondertekenaar ze te controleren en ze 
eventueel te verbeteren. 

2 Umicore zal het overeenstemmende aantal stemmen berekenen. 


