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TELENET GROUP HOLDING NV 

AANDELENOPTIEPLAN 2008 

 

Het huidige plan bevat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de “Aandelenopties 2008” 
van de Vennootschap, uitgegeven op 29 mei 2008. 

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1. Definities 

De volgende bepalingen en woorden die niet elders werden gedefinieerd in deze voorwaarden 
zullen de volgende betekenis hebben, tenzij de context anders vereist: 

Aandelenoptie: betekent het recht om in te schrijven op één nieuw aandeel 
uit te geven door de Vennootschap overeenkomstig de 
bepalingen en voorwaarden uiteengezet in het Plan en de 
Aandelenoptieovereenkomst, welk recht de vorm heeft 
van een warrant uitgegeven door de Vennootschap.  

Aandelenoptieovereenkomst: betekent de overeenkomst tussen een Geselecteerde 
Deelnemer en de Vennootschap met betrekking tot 
Aandelenopties, die specifieke voorwaarden kan opleggen 
of die bijkomende bepalingen kan bevatten betreffende de 
Aandelenopties toegekend aan de Geselecteerde 
Deelnemer, rekening houdend met het feit dat deze 
voorwaarden en bepalingen niet onverenigbaar mogen zijn 
met de bepalingen van het Plan.  

Aandelenoptieprijs: betekent de prijs, indien die er is, die de Geselecteerde 
Deelnemer dient te betalen aan de Vennootschap voor de 
verwerving van de Aandelenoptie zelf.  

Begunstigde: betekent de persoon of personen op geldige wijze 
aangeduid door de Geselecteerde Deelnemer, meer 
bepaald zijn echtgenote of wettige erfgenamen of andere 
familieleden, om de rechten van de Geselecteerde 
Deelnemer onder het Plan en de 
Aandelenoptieovereenkomst na het overlijden van de 
Geselecteerde Deelnemer uit te oefenen. De aanduiding en 
herroeping van een Begunstigde moet schriftelijk 
gebeuren in overeenstemming met het toepasselijke recht. 
Bij gebreke aan enige geldige aanduiding zullen de 
erfgenamen van de Geselecteerde Deelnemer in 
overeenstemming met het toepasselijke erfrecht geacht 
worden de Begunstigde te zijn. Indien er meerdere 
erfgenamen zijn, zullen alle erfgenamen samen optredend 
of één persoon aangeduid door de gezamenlijke 
optredende erfgenamen geacht worden de Begunstigde te 
zijn.  
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Datum van Toekenning: betekent de datum waarop de Aandelenopties werden 
toegekend aan de Geselecteerde Deelnemer.  

Datum van Beëindiging van 
de management 
overeenkomst: 

betekent de effectieve datum van beëindiging van de 
management overeenkomst van de Geselecteerde 
Deelnemer. 

Datum van Uitgifte: betekent de datum waarop de Aandelenopties werden 
uitgegeven door de aandeelhoudersvergadering van de 
Vennootschap. 

Definitief Verworven 
Aandelenoptie: 

betekent een Aandelenoptie die definitief werd verworven 
door de Geselecteerde Deelnemer overeenkomstig de 
voorwaarden bepaald in het Plan en de 
Aandelenoptieovereenkomst, zonder afbreuk te doen aan 
de mogelijkheid dat de Aandelenoptie kan vervallen en 
nietig worden in de gevallen waarin ze niet uitgeoefend 
wordt of niet langer uitgeoefend kan worden ingevolge 
bepaalde omstandigheden uiteengezet in het Plan en de 
Aandelenoptieovereenkomst.  

Geselecteerde Deelnemer: betekent de heer Duco Sickinghe, de Chief Executive 
Officer van de Telenet groep.  

HRO Comité: betekent het Human Resources and Organisation comité, 
of dergelijk ander comité aangeduid door de Raad van 
Bestuur, dat werd opgericht door de Raad van Bestuur en 
dat advies verleent inzake of, naargelang het geval, 
beslissingen neemt betreffende het Plan.   

Plan: betekent het huidige Aandelenoptieplan 2008.  

Raad van Bestuur: betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.  

Uitoefenperiode: betekent de periodes gedurende dewelke de Geselecteerde 
Deelnemer de aan hem toegekende Aandelenopties kan 
uitoefenen, indien en in zover de Aandelenopties 
uitoefenbaar zijn overeenkomstig de voorwaarden bepaald 
in het Plan, in de Aandelenoptieovereenkomst en in enige 
andere overeenkomst die kan bestaan tussen de 
Geselecteerde Deelnemer en de Vennootschap.  

Uitoefenprijs: betekent de prijs waaraan ieder aandeel onderworpen aan 
een Aandelenoptie verworven / onderschreven kan worden 
bij de uitoefening van de Aandelenoptie.  

Vennootschap: betekent Telenet Group Holding NV, een naamloze 
vennootschap naar Belgisch recht en geregistreerd in het 
rechtspersonenregister onder nummer 0477.702.333.  

Werkdag: betekent een dag waarop de banken geopend zijn in België 
voor zakelijke transacties, met uitzondering van 
zaterdagen en zondagen. 
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Daarenboven zullen de volgende bepalingen de volgende betekenis hebben in het Plan:  

(a) “aandeel” betekent een aandeel uitgegeven door de Vennootschap die het 
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt; 

(b) “controle” heeft de betekenis als bepaald in artikel 5 en volgende van het Wetboek van 
vennootschappen;  

(c)  “persoon” betekent, afhankelijk van de context, elk individu of elke natuurlijke persoon, 
elke juridische entiteit met afzonderlijk rechtspersoonlijkheid, elke partnership, joint 
venture, vennootschap, vereniging, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, trust, 
niet opgerichte organisatie, of overheidsinstantie (of departement, agentschap of politieke 
afdeling daarvan);  

(d) “statuten” betekent de statuten van de Vennootschap, zoals van kracht van tijd tot tijd; 

1.2. Interpretatie 

(a) De titels van artikels en paragrafen hebben enkel een gebruiksvriendelijk doel en zullen 
geen invloed hebben op de interpretatie van het Plan.  

(b) Tenzij indien specifiek vereist of anders bepaald, zullen woorden die verwijzen naar een 
bepaald geslacht ook het andere geslacht inhouden, zullen woorden die naar individuen 
verwijzen ook een verwijzing naar vennootschappen inhouden en vice versa, zal een 
verwijzing naar het enkelvoud ook een verwijzing naar het meervoud inhouden en vice 
versa, en zullen woorden die naar een geheel verwijzen ook naar elk afzonderlijk deel 
daarvan verwijzen.  

1.3. Betekenis van verwijzingen 

(a) Een verwijzing naar “schriftelijk” of “geschreven” betekent elke methode van 
reproductie van woorden of tekst in een leesbare en niet-vergankelijke vorm. 

(b) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het Plan of de toepasselijke 
Aandelenoptieovereenkomst, of tenzij de toepasselijke wet anders bepaalt, zal elke 
termijn of tijdstip hierin vermeld op de volgende manier worden berekend of bepaald: 

(i) Een verwijzing naar een uur van de dag is een verwijzing naar de Belgische 
tijd (GMT+1, CET).  

(ii) Een verwijzing naar een dag is een verwijzing naar een kalenderdag.  

(iii) Een termijn start op de dag volgend op de dag waarop de gebeurtenis plaats 
vindt die de termijn doet starten. De vervaldag van een termijn is inbegrepen 
in de termijn. Indien deze vervaldag geen Werkdag is dan zal de termijn 
worden verlengd tot de eerstvolgende Werkdag volgend op die dag. 

(iv) Een “kwartaal” betekent een periode van 3 maand, die ofwel start op 1 
januari en eindigt op 31 maart, of start op 1 april en eindigt op 30 juni, of 
start op 1 juli en eindigt op 30 september, of start op 1 oktober en eindigt op 
31 december. 
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2. DOEL VAN HET PLAN 

Het doel van het Plan is de hierna vermelde ondernemings- en human resources doestellingen 
te realiseren: 

(a) de Geselecteerde Deelnemer aanmoedigen en motiveren; 

(b) de Vennootschap toelaten om een Chief Executive Officer met de nodige ervaring en 
vaardigheden te behouden; en  

(c) de belangen van de Geselecteerde Deelnemer nauwer verbinden met deze van de 
aandeelhouders van de Vennootschap door hem de mogelijkheid te geven om in de 
mogelijke groei van de waarde van de Vennootschap te delen.  

3. AANTAL, AARD EN VORM VAN DE AANDELENOPTIES 

3.1. Aantal Aandelenopties 

Het totaal aantal Aandelenopties dat wordt uitgegeven in het kader van het Plan bedraagt 
driehonderdduizend (300.000). 

3.2. Aandelen uit te geven bij uitoefening van de Aandelenopties 

(a) Elke Aandelenoptie zal de houder daarvan het recht geven om in te schrijven op één 
nieuw aandeel uit te geven door de Vennootschap.  

(b) De aandelen uit te geven door de Vennootschap bij uitoefening van de Aandelenopties 
zullen gewone aandelen van de Vennootschap zijn (andere dan de Gouden Aandelen en 
de Liquidatie Dispreferentie Aandelen van de Vennootschap (zoals gedefinieerd in de 
statuten van de Vennootschap)), en zullen dezelfde rechten en voordelen (inclusief het 
recht op dividenden) hebben als de gewone aandelen van de Vennootschap die uitstaande 
zijn onmiddellijk voorafgaand aan de uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van de 
uitoefening van de Aandelenopties. 

(c) De aandelen uit te geven door de Vennootschap bij uitoefening van de Aandelenopties 
zullen bij hun uitgifte genieten van de verlaagde roerende voorheffing van 15%, i.e. het 
zogenaamde “VVPR”-statuut, met betrekking tot dividenden die de Vennootschap naar 
eigen goeddunken kan uitkeren. Indien toepasselijk kan dergelijk VVPR-recht worden 
vertegenwoordigd door een afzonderlijk instrument. 

3.3. Aandelenopties op naam 

(a) De Aandelenopties zijn op naam. 

(b) De Aandelenopties en de eigendom daarvan en enig ander recht daarop of belang daarin, 
zal worden ingeschreven in een register van warrants dat wordt gehouden op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

(c) Enkel de persoon die werd ingeschreven in het register van warrants van de 
Vennootschap als eigenaar van een Aandelenoptie zal worden erkend als houder van deze 
Aandelenoptie.  

(d) De Aandelenopties kunnen niet worden omgezet in toonderinstrumenten.  
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(e) De Aandelenopties zullen op geen enkel moment worden genoteerd op een beurs, 
gereglementeerde markt of gelijkaardige effectenmarkt. 

4. ADMINISTRATIE VAN HET PLAN 

(a) Het HRO Comité of enig ander orgaan of enige andere persoon aangeduid door het HRO 
Comité zal instaan voor de administratie van het Plan.  

(b) Binnen de beperkingen van de bepalingen van het Plan en in zoverre de beslissingen 
overeenstemmen met het doel van het Plan, is het HRO Comité, naargelang het geval in 
samenspraak met de Raad van Bestuur, gerechtigd om:  

(i) de eventuele bijkomende voorwaarden op grond waarvan de Aandelenopties 
worden toegekend aan de Geselecteerde Deelnemer te bepalen;  

(ii) de eventuele bijkomende voorwaarden te bepalen op grond waarvan de 
Aandelenopties Definitief Verworven Aandelenopties zullen worden, 
uitoefenbaar zullen worden of overdraagbaar zullen zijn;  

(iii) alle regels, bepalingen of andere maatregelen te bepalen, te definiëren en te 
interpreteren die nodig of wenselijk zijn voor het beheer van het Plan, waarbij 
alle dergelijke beslissingen bindend zijn voor de houder van de 
Aandelenopties. 

5. TOEKENNING VAN DE AANDELENOPTIES 

5.1. Toekenning van de Aandelenopties 

Alle Aandelenopties worden op de Datum van Uitgifte aan de Geselecteerde Deelnemer 
toegekend. 

5.2. Aandelenoptieovereenkomst 

(a) De toekenning van de Aandelenopties volgens Artikel 5.1 wordt opgenomen in een 
Aandelenoptieovereenkomst te ondertekenen door de Geselecteerde Deelnemer om zijn 
aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden van de Aandelenopties en de toekenning 
daarvan aan te tonen. 

(b) De Aandelenoptieovereenkomst zal (onder andere) de Datum van Toekenning van de 
Aandelenopties bevatten, alsook het aantal toegekende Aandelenopties, de regels inzake 
het definitief verwerven van de Aandelenopties, de Aandelenoptieprijs (zo die er is), de 
looptijd van de Aandelenopties, de Uitoefenprijs en enige andere relevante feiten en/of 
voorwaarden. 

6. VOORWAARDEN VAN DE AANDELENOPTIES 

6.1. Aandelenoptieprijs 

De Geselecteerde Deelnemer zal geen Aandelenoptieprijs verschuldigd zijn aan de 
Vennootschap wanneer de Aandelenopties worden toegekend.  
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6.2. Uitoefenprijs 

(a) De Uitoefenprijs van een Aandelenoptie is gelijk zijn aan het hogere van (x) het 
gemiddelde van de slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap zoals verhandeld 
op Euronext Brussels  gedurende een periode van dertig (30) dagen voorafgaand aan de 
Datum van Uitgifte van de Aandelenopties en (y) veertien euro vijftig cent (€ 14,50).   

(b) Bij uitoefening van een Aandelenoptie en de uitgifte van een nieuw aandeel 
overeenkomstig de voorwaarden van het Plan zal de Uitoefenprijs van de Aandelenoptie 
worden toegekend aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.  

Echter, in de mate dat het bedrag van de Uitoefenprijs van de Aandelenoptie de 
fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de 
uitoefening van de betrokken Aandelenoptie overschrijdt, zal een deel van de 
Uitoefenprijs gelijk aan dergelijke fractiewaarde worden geboekt als kapitaal, waarbij het 
saldo zal worden geboekt als uitgiftepremie. De eventuele uitgiftepremie zal een garantie 
uitmaken voor derden op dezelfde manier als het maatschappelijk kapitaal van de 
Vennootschap en zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening die enkel kan 
worden verminderd of weggeboekt krachtens een beslissing van de algemene 
aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze vereist voor een wijziging aan de 
statuten van de Vennootschap. 

Volgend op de uitgifte van de aandelen en de daaruit resulterende kapitaalverhoging zal 
elk van de uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap die het 
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, dezelfde fractie 
vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. 

6.3. Looptijd van de Aandelenopties 

De looptijd van de Aandelenopties bedraagt vijf (5) jaar te rekenen vanaf de Datum van 
Uitgifte. De Aandelenopties zullen derhalve (in elk geval) automatisch vervallen en nietig zijn 
om 24h00 ‘s nachts op de vijfde verjaardag van de Datum van Uitgifte.  

7. OVERDRACHT VAN DE AANDELENOPTIES 

7.1. Overlijden 

In geval van het overlijden van de Geselecteerde Deelnemer zullen de Definitief Verworven 
Aandelenopties van de Geselecteerde Deelnemer overgedragen worden aan de betreffende 
Begunstigde(n) van de Geselecteerde Deelnemer en zullen uitoefenbaar blijven op de 
ogenblikken en onder de voorwaarden bepaald in het Plan en de Aandelenoptieovereenkomst. 
De Aandelenopties die geen Definitief Verworven Aandelenopties zijn op het moment van 
het overlijden van de Geselecteerde Deelnemer zullen automatisch vervallen en nietig zijn op 
de datum van overlijden van de Geselecteerde Deelnemer. 

7.2. Overdraagbaarheid van de Aandelenopties  

Met uitzondering van een overdracht bepaald in Artikel 7.1 hierboven, en tenzij het HRO 
Comité naar eigen goeddunken anders zou beslissen, kunnen de Aandelenopties door de 
Geselecteerde Deelnemer niet worden overgedragen eens de Aandelenopties zijn toegekend 
aan de Geselecteerde Deelnemer. 
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8. UITOEFENING VAN DE AANDELENOPTIES 

8.1. Algemeen 

Aandelenopties kunnen enkel worden uitgeoefend gedurende een Uitoefenperiode (zoals 
hieronder bepaald in Artikel 8.3) op voorwaarde dat en in de mate dat zij Definitief 
Verworven Aandelenopties zijn geworden en tevens uitoefenbaar zijn geworden 
(overeenkomstig Artikel 8.2) vóór of tijdens een bepaalde Uitoefenperiode. 

8.2. Definitieve verwerving en uitoefenbaarheid van de Aandelenopties 

8.2.1. Algemeen mechanisme van definitieve verwerving van de Aandelenopties  

De aan de Geselecteerde Deelnemer toegekende Aandelenopties zullen definitief verworven 
worden en derhalve Definitief Verworven Aandelenopties worden, in zestien gelijke schijven 
als volgt: 

(a) per kwartaal zal een schijf gelijk aan één zestiende van het totaal aantal Aandelenopties 
toegekend aan de Geselecteerde Deelnemer definitief verworven worden op de eerste dag 
van het betrokken kwartaal;  

(b) het eerste kwartaal gedurende dewelke Aandelenopties definitief verworven worden zal 
het kwartaal zijn waarin de Datum van Toekenning valt; de volgende schijven zullen 
definitief verworven worden in de daaropvolgende kwartalen.  

8.2.2. Versnelling van de definitieve verwerving 

Niettegenstaande artikel 8.2.1 hierboven zullen alle Aandelenopties onmiddellijk en 
automatisch definitief worden verworven en Definitief Verworven Aandelenopties worden bij 
een wijziging in controle over de Vennootschap.  

8.2.3. Uitoefenbaarheid van de Aandelenopties  

Tenzij anders bepaald in de Aandelenoptieovereenkomst, zal een Definitief Verworven 
Aandelenoptie uitoefenbaar worden door de Geselecteerde Deelnemer vanaf de eerste 
Uitoefenperiode volgend op het moment waarop het een Definitief Verworven Aandelenoptie 
werd en kan het verder worden uitgeoefend gedurende elke daaropvolgende Uitoefenperiode 
tot het einde van de looptijd van de betrokken Aandelenoptie. 

8.2.4. Gevolgen van de beëindiging van de managementovereenkomst door de Vennootschap  

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de volgende paragrafen en tenzij het HRO 
Comité meer gunstig beslist voor de Geselecteerde Deelnemer op de Datum van Beëindiging 
van de management overeenkomst van de Geselecteerde Deelnemer, wanneer de management 
overeenkomst van de Geselecteerde Deelnemer wordt beëindigd door de Vennootschap voor 
iedere andere reden dan contractbreuk of ernstig wangedrag, kan de Geselecteerde Deelnemer 
alle Aandelenopties die Definitief Verworven Aandelenopties werden op het moment van of 
voor de Datum van Beëindiging van de management overeenkomst verder uitoefenen 
gedurende de eerste twee Uitoefenperiodes volgend op de Datum van Beëindiging van de 
management overeenkomst. De Aandelenopties die geen Definitief Verworven 
Aandelenopties werden op moment van of voor de Datum van Beëindiging van de 
management overeenkomst, zullen nietig worden en onuitoefenbaar worden op dergelijke 
datum. De Definitief Verworven Aandelenopties die niet werden uitgeoefend in de voormelde 
eerste twee Uitoefenperiodes zullen automatisch vervallen en nietig worden na dergelijke 
eerste twee Uitoefenperiodes. 
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Voor doeleinden van dit Artikel 8.2.4 zal een beëindiging van een management overeenkomst 
onmiddellijk gevolgd door het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst of een nieuwe 
management overeenkomst bij de Vennootschap of een dochtervennootschap niet worden 
beschouwd als een beëindiging van de management overeenkomst van de Geselecteerde 
Deelnemer, tenzij het HRO Comité anders beslist.  

Op het moment van beëindiging van de management overeenkomst van de Geselecteerde 
Deelnemer als gevolg van contractbreuk of ernstig wangedrag, zullen alle Aandelenopties 
onafhankelijk of het Definitief Verworven Aandelenopties zijn of niet, automatisch en 
onmiddellijk vervallen en nietig worden. 

8.2.5. Gevolgen van een beëindiging van de management overeenkomst door de Geselecteerde 
Deelnemer 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de volgende paragrafen en tenzij het HRO 
Comité meer gunstig beslist voor de Geselecteerde Deelnemer op de Datum van Beëindiging 
van de management overeenkomst van een Geselecteerde Deelnemer, wanneer de 
management overeenkomst van de Geselecteerde Deelnemer wordt beëindigd door de 
Geselecteerde Deelnemer, kan de Geselecteerde Deelnemer alle Aandelenopties die Definitief 
Verworven Aandelenopties werden op het moment van of voor de Datum van Beëindiging 
van de managementovereenkomst verder uitoefenen gedurende de eerste Uitoefenperiode 
volgend op de Datum van Beëindiging van de management overeenkomst. De Aandelenopties 
die geen Definitief Verworven Aandelenopties werden op moment van of voor de Datum van 
Beëindiging van de management overeenkomst, zullen nietig worden en onuitoefenbaar 
worden op dergelijke datum. De Definitief Verworven Aandelenopties die niet werden 
uitgeoefend in de voormelde eerste Uitoefenperiode zullen automatisch vervallen en nietig 
worden na dergelijke eerste Uitoefenperiode. 

Voor doeleinden van dit Artikel 8.2.5 zal een beëindiging van een management overeenkomst 
onmiddellijk gevolgd door het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst of een nieuwe 
management overeenkomst bij de Vennootschap of een dochtervennootschap niet worden 
beschouwd als een beëindiging van de management overeenkomst van de Geselecteerde 
Deelnemer, tenzij het HRO Comité anders beslist.  

8.2.6. Gevolgen van oppensioenstelling, werkonbekwaamheid en ernstige ziekte 

In geval van beëindiging van de management overeenkomst van de Geselecteerde Deelnemer 
als gevolg van een oppensioenstelling, werkonbekwaamheid of ernstige ziekte die resulteert 
in de onmogelijkheid om te werken voor een periode langer dan achttien maand, zullen alle 
Aandelenopties onmiddellijk definitief verworven worden en Definitief Verworven 
Aandelenopties worden, en zullen uitoefenbaar blijven, volgens de voorwaarden van het Plan 
en de Aandelenoptieovereenkomst tot het einde van de looptijd van de Aandelenopties. 

8.3. Uitoefenperiode  

Gedurende de looptijd van de Aandelenopties kunnen de Definitief Verworven 
Aandelenopties enkel uitgeoefend worden gedurende de volgende periodes: (i) vanaf 22 
februari tot 10 april, (ii) vanaf 10 mei tot 10 juni, (iii) vanaf 10 augustus tot 10 oktober en (iv) 
vanaf 10 november tot 15 december. Indien de laatste dag van een Uitoefenperiode geen 
Werkdag is zal de Uitoefenperiode eindigen op de laatste Werkdag voorafgaand aan de dag 
die anders de laatste dag van de Uitoefenperiode zou zijn. 

De Raad van Bestuur kan naar eigen goeddunken voorzien in bijkomende Uitoefenperiodes. 
De Raad van Bestuur mag ook de bovenstaande Uitoefenperiodes wijzigen indien dergelijke 
periodes zouden samenvallen met toepasselijke sperperiodes of andere periodes gedurende 
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dewelke de uitoefening van de Aandelenopties zou worden beperkt of niet zou toegestaan zijn 
volgens de dealing code of andere beperkingen opgelegd door de Raad van Bestuur of enige 
andere toepasselijke bepalingen of regels. 

8.4. Gedeeltelijke uitoefening 

De Geselecteerde Deelnemer kan alle of een deel van zijn Definitief Verworven 
Aandelenopties uitoefenen overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het Plan en de 
Aandelenoptieovereenkomst. Een Aandelenoptie kan en mag echter niet uitgeoefend worden 
met betrekking tot fracties van aandelen. 

8.5. Uitoefenprocedure 

Een Aandelenoptie zal geacht worden uitgeoefend te zijn bij ontvangst door de 
Vennootschap, ten laatste op de laatste Werkdag van de Uitoefenperiode gedurende dewelke 
de Aandelenoptie werd uitgeoefend, van: 

(a) een schriftelijke kennisgeving (in de vorm zoals medegedeeld door de Vennootschap) 
gegeven door de houder van een betrokken Aandelenoptie en vermeldend dat een 
Aandelenoptie of een bepaald aantal Aandelenopties uitgeoefend wordt; 

(b) bewijs van volledige betaling van de Uitoefenprijs, binnen de vijf (5) dagen volgend op 
de laatste Werkdag van de Uitoefenperiode waarin de Aandelenopties werden 
uitgeoefend, voor het aantal aandelen zoals vermeld in de kennisgeving in paragraaf 
(a), door banktransfer op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap waarvan het 
nummer door de Vennootschap zal worden medegedeeld; 

(c) indien een Aandelenoptie wordt uitgeoefend door een persoon of welbepaalde personen 
andere dan de Geselecteerde Deelnemer, passend bewijs van het recht van deze persoon 
of personen om de Aandelenopties uit te oefenen; 

(d) verklaringen en documenten die de Raad van Bestuur of het HRO Comité gewenst of 
noodzakelijk kan achten om alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na 
te leven. 

8.6. Uitgifte van de aandelen 

(a) De Vennootschap zal enkel verplicht zijn om een aandeel uit te geven als gevolg van de 
uitoefening van een Aandelenoptie nadat alle voorwaarden zoals bepaald onder Artikel 
8.5 hierboven zijn vervuld en nadat de hieronder vermelde kapitaalverhoging werd 
voltooid. 

(b) In geval van een uitoefening van Aandelenopties, op voorwaarde dat aan de voorwaarden 
van Artikel 8.5 werd voldaan, zal de Raad van Bestuur, of elk lid daarvan (behoudens 
echter de Chief Executive Officer), overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van 
vennootschap (of enige andere bepaling met dezelfde inhoud) de kapitaalverhoging die 
voortvloeit uit de uitoefening van de betrokken Aandelenopties, en de betaling en uitgifte 
van de overeenstemmende aandelen, laten vaststellen voor een notaris binnen 60 dagen 
volgend op het einde van de Uitoefenperiode waarin de betrokken Aandelenopties werden 
uitgeoefend. 

(c) Indien op het moment van uitoefening van de Aandelenopties, de gewone aandelen van 
de Vennootschap toegelaten zijn tot verhandeling, op initiatief van de Vennootschap, op 
een gereglementeerde markt of ander verhandelingsplatform, zal de Vennootschap de 
nodige stappen ondernemen en de nodige registraties doen om de toelating te verkrijgen 
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tot verhandeling van de aandelen die werden uitgegeven bij uitoefening van de betrokken 
Aandelenopties op dergelijke gereglementeerde markt of verhandelingsplatform. 

(d) De Vennootschap is gerechtigd om naar haar goeddunken de levering van de aandelen 
uitgegeven bij uitoefening van de Aandelenopties uit te stellen, indien dit noodzakelijk is 
om de toepasselijke wetgeving of reglementering van welke aard ook na te leven, 
waaronder doch niet beperkt tot publiek aanbiedingen, registraties en andere 
verplichtingen met betrekking tot de aandelen van de Vennootschap zoals de 
Vennootschap het noodzakelijk acht. 

9. AANPASSINGEN 

9.1. Algemeen 

Onverminderd artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen (of enige andere bepaling 
met dezelfde inhoud), mag de Vennootschap alle acties ondernemen die zij aangewezen acht 
in verband met haar kapitaal, haar statuten, haar financiële toestand of haar beheer, zelfs 
indien dergelijke acties zouden leiden tot een vermindering van de voordelen die worden 
toegekend aan de houders van Aandelenopties, met inbegrip van maar niet beperkt tot fusies 
of overnames, kapitaalverhogingen of -verminderingen (met inbegrip van die onder 
opschortende voorwaarden), de omzetting van reserves in het kapitaal met uitgifte van nieuwe 
aandelen, de betaling van dividenden, de uitgifte van warrants, converteerbare obligaties of 
andere financiële instrumenten die de houder ervan recht geven om aandelen of andere 
financiële instrumenten van de Vennootschap te onderschrijven of te verwerven, de wijziging 
van regelingen of bepalingen met betrekking tot de verdeling van de winst of van de 
liquidatieboni (tenzij een wijziging van regelingen of bepalingen met betrekking tot de 
verdeling van de winst of van de liquidatieboni tot gevolg zou hebben dat alle op dat moment 
uitstaande en bestaande aandelen preferentiële rechten hebben met betrekking tot de verdeling 
van de winst of van liquidatieboni in vergelijking met de aandelen die bij de uitoefening van 
de Aandelenoptie worden uitgegeven).  

Indien de rechten van een houder van Aandelenopties met betrekking tot de Aandelenopties 
van deze houder zouden worden aangetast door een dergelijke beslissing of transactie, dan zal 
de houder van de Aandelenopties geen recht hebben op een verandering van de Uitoefenprijs, 
op een verandering van de uitoefenvoorwaarden of enige ander vorm van (financiële of 
andere) compensatie, tenzij de Raad van Bestuur uitdrukkelijk anders zou bepalen. 

9.2. Herklassering van de aandelen van de Vennootschap 

Ingeval de Vennootschap, op enig welk ogenblik vanaf de Datum van Uitgifte tot de 
uitoefening van een Aandelenoptie (i) haar aandelen zou splitsen in een groter aantal aandelen 
of (ii) haar aandelen zou combineren tot een kleiner aantal aandelen, dan zal het aantal 
aandelen dat zal worden uitgegeven bij de uitoefening van de Aandelenoptie na het zich 
voordoen van één van deze gebeurtenissen daaraan worden aangepast zodat, nadat dergelijke 
aanpassing van kracht is, de houder van de Aandelenoptie gerechtigd zal zijn om bij de 
uitoefening van de Aandelenoptie dat aantal aandelen te ontvangen die deze houder zou gehad 
hebben of die hij gerechtigd zou zijn te ontvangen indien die Aandelenoptie zou zijn 
uitgeoefend onmiddellijk vóór het zich voordoen van de betrokken gebeurtenis.  

Een aanpassing die overeenkomstig dit Artikel 9.2 wordt gedaan, zal onmiddellijk uitwerking 
hebben na de datum waarop de betrokken gebeurtenis van kracht wordt. De Vennootschap zal 
de Geselecteerde Deelnemers op de hoogte brengen van dergelijke aanpassing door middel 
van een kennisgeving van zodra als praktisch mogelijk is na de datum van inwerkingtreding 
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van de betrokken gebeurtenis. 

9.3. Fusies, splitsingen 

In geval er op enig welk ogenblik vanaf de Datum van Uitgifte tot de uitoefening van een 
Aandelenoptie (i) een fusie is van de Vennootschap met of in een andere persoon of entiteit 
waarbij de Vennootschap niet de overlevende entiteit is, of (ii) een splitsing van de 
Vennootschap is, waarbij zowel in (i) als in (ii) de aandelen van de Vennootschap worden 
omgeruild voor aandelen, andere effecten, cash of andere eigendom van een of meerdere 
personen of entiteiten, dan zullen de aandelen die worden uitgegeven bij de uitoefening van 
de Aandelenoptie na het zich voordoen van één van deze gebeurtenissen daaraan worden 
aangepast, zodat, nadat dergelijke aanpassing van kracht is, de houder van de Aandelenoptie 
bij de uitoefening van de Aandelenoptie gerechtigd zal zijn om het aantal aandelen, andere 
effecten, cash of andere eigendom van de opvolger of overnemende personen of entiteiten te 
ontvangen, die dergelijke houder zou hebben gehad of waarop hij recht zou hebben gehad 
indien deze Aandelenoptie onmiddellijk vóór het zich voordoen van die gebeurtenis was 
uitgeoefend.  

Een aanpassing die overeenkomstig dit artikel 9.3 wordt gedaan, zal onmiddellijk uitwerking 
hebben na de datum waarop de betrokken gebeurtenis van kracht wordt. De Vennootschap zal 
de Geselecteerde Deelnemers op de hoogte brengen van dergelijke aanpassing door middel 
van een kennisgeving van zodra als praktisch mogelijk is na de datum van inwerkingtreding 
van de betrokken gebeurtenis.  

In geval van dergelijke fusie of splitsing, moet de Vennootschap bewerkstelligen dat de 
opvolgende of overnemende personen of entiteiten uitdrukkelijk de nauwkeurige kennisname 
en uitvoering van elke overeenkomst en verplichting van het Plan en de toepasselijke 
Aandelenoptieovereenkomst die moeten worden uitgeoefend en waarmee rekening moet 
worden gehouden door de Vennootschap, zullen uitvoeren. 

9.4. Uitoefening van de Aandelenopties overeenkomstig de wet 

Indien een Aandelenoptie die niet uitoefenbaar is of die niet kan uitgeoefend worden 
overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden (zoals bepaald in het Plan of de 
Aandelenoptieovereenkomst) voortijdig uitoefenbaar wordt op grond van de bepalingen van 
Artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen (of een andere bepaling met dezelfde 
inhoud) en ook derhalve is uitgeoefend overeenkomstig deze bepalingen, zullen de aandelen 
verkregen op grond van de uitoefening van de Aandelenopties niet overdraagbaar zijn, tenzij 
met de expliciete goedkeuring van de Raad van Bestuur, tot op het moment dat de 
Aandelenopties uitoefenbaar zouden zijn geworden overeenkomstig het Plan en de 
toepasselijke Aandelenoptieovereenkomst. 

10. ALLERLEI 

10.1. Bindende kracht van het Plan 

In geval van aanvaarding van de Aandelenopties, zal de Geselecteerde Deelnemer gebonden 
zijn door de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in het Plan, en zal hij geacht worden 
deze te hebben aanvaard. In geval van een overdracht van de Aandelenopties (of enig recht 
daarop) volgens het Plan zal de verwerver of overnemer gebonden zijn door de bepalingen en 
voorwaarden uiteengezet in het Plan alsook de Aandelenoptieovereenkomst die werd 
aangegaan door de Geselecteerde Deelnemer, en zal hij geacht worden deze bepalingen te 
hebben aanvaard. 
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10.2. Belasting en sociale zekerheid 

De Vennootschap zal gerechtigd zijn, overeenkomstig de toepasselijke wet of gewoonten, om 
op de cash vergoedingen of betalingen van de maand (of andere periode) waarin het 
belastbare moment valt of op de cash vergoedingen of betalingen van enige andere daarop 
volgende maand(en) of periode een inhouding te verrichten, indien wettelijk verplicht, en/of 
de Geselecteerde Deelnemer zal verplicht zijn aan de Vennootschap (indien daartoe verzocht 
wordt door de Vennootschap) het bedrag te betalen van enige belasting en/of sociale 
zekerheidsbijdragen, indien die verschuldigd zouden zijn, verschuldigd of te betalen omwille 
van het feit van de toekenning, de definitieve verwerving of de uitoefening van de 
Aandelenopties of verschuldigd of te betalen in verband met de levering van de aandelen. 

De Vennootschap zal gerechtigd zijn in overeenstemming met de toepasselijke wet of 
gewoonten om de nodige rapportering, noodzakelijk als een gevolg van de toekenning van de 
Aandelenopties, hun definitieve verwerving, hun uitoefenbaarheid of de levering van de 
aandelen, te maken, voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is.  

10.3. Kosten en uitgaven 

De kosten verbonden aan de kapitaalverhoging als gevolg van de uitoefening van 
Aandelenopties zullen worden gedragen door de Vennootschap. Zegelrechten, belastingen op 
beurstransacties en andere gelijkaardige heffingen of belastingen die worden geheven (zo 
deze er zijn) naar aanleiding van de uitoefening van de Aandelenopties en/of de levering van 
de aandelen als gevolg daarvan, zullen worden gedragen door de houder van de betrokken 
Aandelenopties. 

10.4. Toepasselijk recht en jurisdictie 

Aandelenopties toegekend onder het Plan zullen worden beheerst en geïnterpreteerd 
overeenkomstig het Belgisch recht. Enige betwisting met betrekking tot het Plan of de 
Aandelenoptieovereenkomst van de Geselecteerd Deelnemer zal onder de exclusieve 
bevoegdheid vallen van de hoven en rechtbanken van de jurisdictie waar de Vennootschap 
haar maatschappelijke zetel heeft.  

10.5. Verhouding met  de management overeenkomst  

Niettegenstaande enige bepalingen van het Plan en/of de Aandelenoptieovereenkomst, zullen 
de rechten en verplichtingen van de Geselecteerde Deelnemer, zoals bepaald onder de 
bepalingen van zijn management overeenkomst met de Vennootschap of een 
dochtervennootschap (indien toepasselijk) niet aangetast worden door zijn deelname aan het 
Plan. De Geselecteerde Deelnemer zal geen recht op schadeloosstelling of compensatie 
hebben als gevolg van de beëindiging van zijn management overeenkomst met de 
Vennootschap op grond van gelijk welke reden, in zover deze rechten zouden ontstaan of 
kunnen ontstaan op grond van het beëindigen van de rechten die hij zou hebben of de 
aanspraken die hij zou kunnen maken betreffende uitoefening van de Aandelenopties 
overeenkomstig het Plan omwille van de beëindiging van dergelijke management 
overeenkomst of op grond van het verlies of vermindering in waarde van de rechten of 
voordelen. 

10.6. Kennisgevingen 

(a) Elke kennisgeving, verzoek of andere communicatie (“kennisgeving”) die wordt gegeven 
onder het Plan moet schriftelijk gebeuren.  
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(b) Elke kennisgeving die moet worden gedaan aan een houder van Aandelenopties zal 
geacht worden geldig te zijn afgeleverd door het persoonlijk af te geven met bevestiging 
van ontvangst of door het te versturen bij aangetekende brief (of enige andere 
communicatiemiddel zoals het HRO Comité mag beslissen) naar het adres van de persoon 
zoals zal worden meegedeeld door deze persoon aan de Vennootschap. 

(c) Elke kennisgeving die moet worden gedaan aan de Vennootschap zal geacht worden 
geldig te zijn afgeleverd door het persoonlijk af te geven met bevestiging van ontvangst 
of door het te versturen bij aangetekende brief (of enige andere communicatiemiddel 
zoals het HRO Comité mag beslissen) naar het adres van de maatschappelijke zetel van 
de Vennootschap. 

* * * 
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