PCB SA
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Ondernemingsnummer 0403 085 181

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 MEI 2008 GEHOUDEN OP
DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP PCB OM 15 UUR

In het jaar 2008, op 21 mei, kwam de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering
van de vennootschap samen.
BESTUUR
De zitting wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van de heer Claude
CASTELLS die mevrouw Francine VANDERSTRICHT en mevrouw Marie-Claude DUJARDIN
aanstelt als Secretaris.

De vergadering kiest twee stemopnemers:
- De heer GRIES
- De heer VAN ACKER
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Een aanwezigheidslijst met vermelding van de namen en adressen van alle
aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn evenals het aantal aandelen dat
voor elk van hen geregistreerd werd, wordt opgesteld door het bureau en ondertekend
door elk van de leden. Zie de bijlage.
11 Aanwezig of vertegenwoordigd
5 079 319 van 5.596.520 aandelen

Aandeelhouders
Aantal aandelen

In overeenstemming met artikel 533 van de Vennootschapswet werden de uitnodigingen
met de agenda betreft de bijeenroeping gepubliceerd in
1. Het Belgisch Staatsblad van 22 april 2008
2. De ECHO van 22 april 2008
evenals rechtstreeks verstuurd in een schrijven gericht aan al onze nominatieve
aandeelhouders, bestuurders en de commissaris.
De Voorzitter verklaart dat de aandeelhouders voldoen om deel te nemen aan de huidige
vergadering volgens de bepalingen van artikel 14 van de statuten.
Het kapitaal bedraagt momenteel 20.176.000 euro en wordt vertegenwoordigd door
5.596.520 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De Vergadering verklaart geldig te zijn samengesteld en stelt vast dat zij geldig kan
beslissen over de punten op de agenda.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Na een verwelkoming herinnert de Voorzitter aan de verschillende punten op de agenda.

AGENDA
1. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2007,
2. Jaarrekeningen
Voorstel om de jaarrekeningen van het boekjaar 2007 goed te keuren en het resultaat
over te dragen,
3. Kwijting aan de bestuurders
Voorstel om kwijting te verlenen aan alle bestuurders in functie tijdens het boekjaar van
de vennootschap dat werd afgesloten per 31 december 2007,
4. Kwijting aan de commissaris
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar van
de vennootschap dat werd afgesloten per 31 december 2007,
5. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het rapport van de
commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen van 2007,
6. Bevestiging van de tijdelijke benoeming door de Raad van Bestuur van 11
maart 2008 van de vennootschap LUMEUR, in de hoedanigheid van bestuurder van
de vennootschap ter vervanging van de heer Raymond EECKHOUT ; Voorstel om de
vennootschap LUMEUR, gewone commanditaire vennootschap, met maatschappelijke
zetel Nervierslei 24  2900 SCHOTEN, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer
0885.134.797 en met als permanente vertegenwoordiger de heer Luc Frans MEURRENS,
definitief in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een
mandaat dat een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die
zich zal uitspreken over de jaarrekeningen van het boekjaar 2010 ; Voorstel om akte te
nemen van de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder in de zin van Artikel 524§4,
alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en van de bepalingen van de
Lippenscode, van de vennootschap LUMEUR, gewone commanditaire vennootschap.
7. Bevestiging van de tijdelijke benoeming door de Raad van Bestuur van 16
april 2008 van de vennootschap JETMA, in de hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap ter vervanging van de heer Benoît ROTTIER ; Voorstel om de
vennootschap JETMA, burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel Victor
Gilsoullaan 36  1200 BRUSSEL, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer
0465.419.361 en met als permanente vertegenwoordiger de heer Jean-Marie LIMPENS,
definitief in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een
mandaat dat een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die
zich zal uitspreken over de jaarrekeningen van het boekjaar 2010 ; Voorstel om akte te
nemen van de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder in de zin van Artikel 524§4,
alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en van de bepalingen van de
Lippenscode, van de vennootschap JETMA, burgerlijke vennootschap onder vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
BESPREKING
Na het bespreken van de geconsolideerde resultaten en deze van PCB NV ontstaat een
discussie en worden er vragen gesteld waarop de leden van de Raad van Bestuur en de
commissaris antwoorden.
Bovendien geeft de heer Fournier Montgieux lezing van de door de Raad van Bestuur
gleverde antwoorden (zie de brief van de Voorzitter van 21 mei 2008 in de bijlage) op de

vragen die schriftelijk werden gesteld door de heer Charles in zijn schrijven van 14 mei
2008 (zie bijlage).
Na bespreking, stelt de Voorzitter voor om over te gaan tot de stemming over de
verschillende punten :

STEMMING
Eerste beslissing
De Gewone Algemene Vergadering beslist om de rekeningen van het boekjaar dat werd
afgesloten per 31 december 2007 goed te keuren en het verlies over te dragen.
Voor
Tegen
Onthoudingen

5 aandeelhouder(s) met
3 aandeelhouder(s) met
3 aandeelhouder(s) met

4 861 622 aandelen
58 900 aandelen
158 797 aandelen

Tweede beslissing
De Gewone Algemene Vergadering geeft bij bijzondere stemming kwijting aan de
Bestuurders in functie waren tijdens het boekjaar 2007.
Voor
Tegen
Onthoudingen

5 Aandeelhouder(s) met
2 Aandeelhouder(s) met
4 Aandeelhouder(s) met

4 861 622 aandelen
58 000 aandelen
159 697 aandelen

Derde beslissing
De Gewone Algemene Vergadering geeft bij bijzondere stemming kwijting aan de
Commissaris voor het boekjaar 2007.

Voor
Tegen
Onthoudingen

5 aandeelhouder(s) met
3 aandeelhouder(s) met
3 aandeelhouder(s) met

4 861 622 aandelen
58 900 aandelen
158 797 aandelen

Vierde beslissing a)
De Algemene Vergadering benoemt definitief in de hoedanigheid van bestuurder de
vennootschap LUMEUR, gewone commanditaire vennootschap, gevestigd te Nervierslei
24
 2900 SCHOTEN, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder het nummer
0885.134.797 permanent vertegenwoordigt door de heer Luc Frans MEURRENS, voor een
mandaat dat einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich
zal uitspreken over de jaarrekeningen van het boekjaar 2010
Voor
Tegen
Onthoudingen

9 aandeelhouder(s) met
0 aandeelhouder(s) met
2 aandeelhouder(s) met

4 921 772 aandelen
0 aandelen
157 547 aandelen

Vierde beslissing b)
De Algemene Vergadering neemt akte van de hoedanigheid als onafhankelijke bestuurder
van de vennootschap LUMEUR, gewone commanditaire vennootschap in de zin van
Artikel 524§4, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en van de bepalingen van
de Lippenscode.
Voor
Tegen
Onthoudingen

9 aandeelhouder(s) met
0 aandeelhouder(s) met
2 aandeelhouder(s) met

4 921 772 aandelen
0 aandelen
157 547 aandelen

Vijfde beslissing  a)
De Algemene Vergadering benoemt definitief in de hoedanigheid van bestuurder de
vennootschap JETMA, burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Victor Gilsoullaan 36  1200
BRUSSEL, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder het nummer 0465.419.361
permanent vertegenwoordigt door de heer Jean-Marie LIMPENS, voor een mandaat dat
einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich zal
uitspreken over de jaarrekeningen van het boekjaar 2010
Voor
Tegen
Onthoudingen

9 aandeelhouder(s) met
0 aandeelhouder(s) met
2 aandeelhouder(s) met

4 921 772 aandelen
0 aandelen
157 547 aandelen

Vijfde beslissing  b)
De Algemene Vergadering neemt akte van de hoedanigheid als onafhankelijke bestuurder
van de vennootschap JETMA, burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de zin van Artikel 524§4, alinea 2 van
het Wetboek van Vennootschappen en van de bepalingen van de Lippenscode.
Voor:
Tegen:
Onthoudingen:

9 aandeelhouder(s) met
0 aandeelhouder(s) met
2 aandeelhouder(s) met

4 921 772 aandelen
0 aandelen
157 547 aandelen

Daar alle punten op de agenda zijn afgewerkt wordt de vergadering gesloten om 16 u 20.
Het onderhavige verslag evenals de bijlagen worden ondertekend door het bureau van de
Vergadering.
Claude CASTELLS
Voorzitter

Francine VANDERSTRICHT en
Marie-Claude DUJARDIN
Secretaressen

De heer GRIES
Stemopnemer

De heer VAN ACKER
Stemopnemer

