FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan

1

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.

4

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een

2

of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan

1

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een

2

of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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FNG - OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
FNG NV
Naamloze vennootschap
Bautersemstraat 68A
2800 Mechelen
0697.824.730
RPR Antwerpen - afdeling Mechelen
(de "Vennootschap")
De raad van toezicht van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 31 oktober
2019 om 16 uur in de kantoren van advocatenkantoor NautaDutilh te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, voor
een notaris van geassocieerde notarissen Gérard Indekeu-Dimitri Cleenewerck de Crayencour BV BVBA, een
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0890.388.338 (RPR Brussel), met de volgende agenda en voorstellen van besluit:
A.

Uitgifte van verplicht converteerbare obligaties op naam

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van 22.000.000
EUR en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet
behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van de verplicht converteerbare obligaties op naam
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag
van 22.000.000 EUR, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de raad van toezicht van
de uitgifte ervan
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Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit verplicht converteerbare obligaties op naam voor een totaalbedrag van
22.000.000 EUR, die automatisch zullen converteren in een aantal gewone aandelen volgens de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht, ten gunste van
voornoemde vennootschappen uit te geven, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad
van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat verplicht converteerbare obligaties op naam zullen worden uitgegeven aan de
voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op verplicht converteerbare obligaties op naam onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde van de conversie van voormelde verplicht
converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe gewone aandelen
zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de conversie
van voormelde verplicht converteerbare obligaties op naam door middel van de uitgifte van een aantal nieuwe
gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de verplicht converteerbare
obligaties op naam, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in de
statuten van de Vennootschap."
8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de conversie van de verplicht converteerbare obligaties op naam, de
daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van
de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
B.

Uitgifte van 220 Adjustment Warrants

1.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2.

Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de
Vennootschap van 220 Adjustment Warrants en de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van een
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of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180,
7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.

Opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, met name:
 Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
 Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van 220 Adjustment Warrants het voorkeurrecht
van bestaande aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op te heffen ten gunste van:



Cidron E-Com S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 8
Rue Lou Hemmer, L-1748, Luxemburg-Findel, Luxemburg; en
Frankenius Equity AB, een vennootschap naar Zweeds recht, met maatschappelijke zetel te bus
984, 501 10 Borås, Zweden.

De algemene vergadering verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de Vennootschap
is zoals gemotiveerd in het bijzonder verslag van de raad van toezicht dat met het oog hierop werd opgesteld."
4.

Uitgifte door de Vennootschap van 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit 220 Adjustment Warrants, die recht geven om in te tekenen op een aantal
gewone aandelen volgens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van toezicht, ten gunste van voornoemde vennootschappen uit te geven onder de opschortende voorwaarde
van de bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte ervan."
5.

Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden van toepassing op de Adjustment Warrants

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, dat de Adjustment Warrants zullen worden uitgegeven aan de voorwaarden van
toepassing zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van toezicht."
6.

Inschrijving op 220 Adjustment Warrants onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door
de raad van toezicht van de uitgifte ervan

7.

Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van een aantal
nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals
bepaald in de statuten van de Vennootschap

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen onder de opschortende voorwaarde en in de mate van
de uitoefening van de Adjustment Warrants en de vaststelling ervan in een notariële akte, en door uitgifte van
een aantal nieuwe gewone aandelen zoals berekend overeenkomstig de voorwaarden van toepassing op de
Adjustment Warrants, die dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande gewone aandelen, zoals bepaald in
de statuten van de Vennootschap."
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8.

Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder individueel handelend, tot
vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht en de directieraad, ieder
individueel handelend, tot vaststelling van de uitoefening van de Adjustment Warrants, de daaruit voortvloeiende
kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
akten en notulen die daarmee verband houden en tot coördinatie van de statuten."
C.
1.

Machten
Volmacht aan ieder lid van de raad van toezicht of de directieraad, ieder individueel handelend, om de
verwezenlijking van de opschortende voorwaarde authentiek te laten vaststellen

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan ieder lid van de raad van toezicht of de
directieraad, ieder individueel handelend, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en dus de
bevestiging door de raad van toezicht van de uitgifte authentiek te laten vaststellen voor één van de
geassocieerde notarissen Gérard Indekeu – Dimitri Cleenewerck de Crayencour."
2.

Machtiging aan ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad, individueel handelend, tot
uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:
"De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging door de raad van
toezicht van de uitgifte, de raad van toezicht en de directieraad alle machten toe te kennen teneinde voormelde
beslissingen van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen, voor zover toegelaten onder het Belgisch recht."
***
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal bezitten, kunnen agendapunten
en/of voorstellen van besluit toevoegen aan de hierboven vermelde agenda. De tekst van de agendapunten en/of
voorstellen van besluit die dienen te worden toegevoegd aan de agenda moeten, samen met het bewijs van
eigendom van de aandelen op de datum van indiening, worden verstuurd per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen en deze tekst dient ten
laatste op 9 oktober 2019 te worden ontvangen. De Vennootschap zal de ontvangst van dit verzoek bevestigen
aan het e-mail- of postadres dat toegevoegd dient te worden in het verzoek. Indien de Vennootschap additionele
agendapunten en/of voorstellen tot besluit ontvangt van aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 3 % van het
kapitaal bezitten, dan zal een bijgewerkte agenda ten laatste op 16 oktober 2019 worden gepubliceerd.
Elke aandeelhouder heeft het recht om schriftelijk relevante vragen te stellen over de bijzondere verslagen van
de raad van toezicht of andere agendapunten. Aandeelhouders kunnen hun schriftelijke vragen sturen per e-mail
naar investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Deze vragen
dienen ten laatste op 25 oktober 2019 door de Vennootschap ontvangen te worden. De vragen zullen beantwoord
worden tijdens de vergadering indien de aandeelhouder die de vraag stelde aan alle formaliteiten heeft voldaan
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, zoals uiteengezet in de volgende paragrafen.
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Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 17 oktober 2019 om 24u (CET) (i.e. de
registratiedatum) en die voldoen aan de volgende formaliteiten, zullen mogen deelnemen aan en stemmen tijdens
de algemene vergadering.
De houders van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op voorwaarde dat
(i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar investorrelations@fng.eu of
per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben gebracht van hun deelname
aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) hun aandelen geregistreerd waren op zijn of haar naam
op 17 oktober 2019 om 24u (CET) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering slechts toegelaten op
voorwaarde dat (i) zij ten laatste op 25 oktober 2019 de raad van toezicht schriftelijk per e-mail naar
investorrelations@fng.eu of per post naar FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, op de hoogte hebben
gebracht van hun deelname aan de algemene vergadering en op voorwaarde dat (ii) zij ten laatste op 25 oktober
2019 een attest indienen op de zetel van de Vennootschap (Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen) dat door de
erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt met hoeveel aandelen de
aandeelhouder aangegeven heeft deel te nemen aan de algemene vergadering en hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op zijn of haar naam geregistreerd staan op de rekeningen van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsorganisatie op 17 oktober 2019 om 24u (CET).
Overeenkomstig artikel 27 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, kan iedere aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijke volmacht. Het ontwerp van volmacht is beschikbaar op de website van de Vennootschap en
dient ten laatste op 25 oktober 2019 ontvangen te worden per e-mail inclusief een elektronische handtekening
aan investorrelations@fng.eu of per post aan FNG NV, Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen. Zulke
aandeelhouders dienen ook te voldoen aan de formaliteiten om te kunnen deelnemen aan en te stemmen tijdens
de algemene vergadering, zoals hierboven beschreven.
De bijzondere verslagen van de raad van toezicht, de agenda’s en de voorstellen van besluit, of indien geen
besluiten dienen genomen te worden, de commentaren van de raad van toezicht op de agendapunten en de
volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).
Indien het vereiste quorum van aandeelhouders aanwezig op de buitengewone algemene vergadering niet zou
worden behaald op 31 oktober 2019, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeen
geroepen met inachtname van een oproepingstermijn van minstens 17 dagen met dezelfde agenda, tenzij een
nieuw punt op de agenda zou worden geplaatst overeenkomstig het bovenstaande.
(getekend) DE RAAD VAN TOEZICHT
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