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OMVORMING IN EEN OPEN BA RE G E R EG LEMENTEERDE 
.,VST G OEDVENNOO'F S C 11 A P ((-: VV)—DOEE WIJ Z I GIN — 
STATUTENWIJZIGING — INKOOP EIGEN AANDELEN  

Het jaar tweeduizend veertien. 
Op zevenentwintig oktober. 
Te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18, in de kantoren van de 

vennootschap. 
Voor mij, Eric DE BIE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke 

vennootschap onder de rechtsvorm van een BVBA "Eric De Bie & Marie Neut, 
Geassocieerde Notarissen" met zetel te Antwerpen-Ekeren, Driehoekstraat 182/2 bus 
001. 

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze 
vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" met zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, Uitbreidingstraat 18, openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast 
kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0458.623.918 RPR 
Antwerpen. 

De vennootschap werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap met 
de naam "Immo Airway" bij akte verleden door notaris Carl Ockerman te Brussel op 
acht augustus negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad onder nummer 960822-361. 

Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt te Brussel, houder van de minuut, 
en Max Bleeckx te Sint-Gillis-Brussel op vijf februari negentienhonderd 
negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder 
nummer 990224-79, werden onder meer 1) de benaming van de vennootschap 
gewijzigd in "PeriFund", 2) het doel van de vennootschap gewijzigd, de vennootschap 
omgevormd in een commanditaire vennootschap op aandelen en de statuten opnieuw 
vastgesteld, de wijzigingen sub 2) onder de opschortende voorwaarde van erkenning 
van de vennootschap als een vastgoed-bevak. Bij akte verleden door de notarissen Eric 
Spruyt te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleeckx te Sint-Gillis-Brussel op 
vijftien maart negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad onder nummer 990508-113 werd vastgesteld dat de opschortende 
voorwaarde is vervuld, zodat onder meer de doelwijziging, de omvorming in een 
commanditaire vennootschap op aandelen en de vaststelling van de nieuwe statuten 
effectief is geworden. 
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Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt te Brussel, houder van de minuut, 
en Max Bleeckx te Sint-Gillis-Brussel op vijf februari negentienhonderd 
negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder 
nummer 990224-97 heeft de vennootschap PeriFund een deel van het actief en passief 
vermogen van de naamloze vennootschap "Slough Management" ingevolge splitsing 
door overneming en door oprichting van een nieuwe vennootschap ("Slough 
Management") overgenomen. 

Bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie, houder van de minuut, met 
tussenkomst van notaris Carl Ockerman te Brussel, op negenentwintig juni tweeduizend 
en een, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad onder nummer 
20010724-935, werden onder meer 1) de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd in 
die van een naamloze vennootschap 2) de naam van de vennootschap gewijzigd in 
"Intervest Offices" en 3) de zetel van de vennootschap verplaatst naar het huidige adres 
te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18. 

De statuten werden de laatste maal gewijzigd bij akte verleden door 
ondergetekende notaris De Bie op dertig april tweeduizend veertien, gepubliceerd in de 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-05-20 / 0102065. 

Bij besluit van vijf mei tweeduizend veertien, vastgesteld bij akte verleden door 
ondergetekende notaris De Bie en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad onder nummer 2014-05-21 / 0103735, heeft de raad van bestuur van de 
naamloze vennootschap Intervest Offices & Warehouses het kapitaal voorwaardelijk 
verhoogd in uitvoering van het besluit tot toekenning van een keuzedividend. Bij 
besluit van achtentwintig mei tweeduizend dertien, vastgesteld bij akte verleden door 
ondergetekende notaris De Bie en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad onder nummer 2014-06-16 / 0116910, werd de verwezenlijking van de 
kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal vastgesteld. 

BUREAU 
Deze buitengewone algemene vergadering wordt geopend om negen uur dertig 

onder het voorzitterschap van de heer Paul CHRISTIAENS, wonende te 3040 
Huldenberg, Vijverstraat 53 (identiteitskaart nummer 591-7625813-66). 

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Jean-Paul Francois SOLS, wonende 
te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dennenlaan 22 (identiteitskaart nummer 591- 
7825518-48). 

Worden aangeduid als stemopnemers mevrouw Inge Petra TAS, wonende te 2160 
Wommelgem, Doornaardstraat 79 (identiteitskaart nummer 591-0822897-51) en 
mevrouw Jacqueline Hermina MOUZON, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 
46 (identiteitskaart nummer 591-6856017-62). 

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 
Aanwezigheid 

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering de aandeelhouders 
vermeld op de aanwezigheidslijst, die verklaren eigenaar te zijn van het aantal aandelen 
achter hun naam vermeld. De aanwezigheidslij st zal, na ondertekening door de 
aandeelhouders of hun volmachtdragers, worden afgesloten en "ne varietur" getekend 
door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris, en zal aan deze akte 
worden gehecht. 
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De volmachten krachtens dewelke de aandeelhouders vermeld op de 
aanwezigheidslij st alhier zijn vertegenwoordigd, worden tezamen met de 
aanwezigheidslij st aan deze akte gehecht. 

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER 
Agenda  

De voorzitter zet uiteen dat deze buitengewone algemene vergadering werd 
bijeengeroepen met de volgende agenda : 
I. 	Doelwijziging 
a) Kennisneming en bespreking van het verslag van de raad van bestuur opgesteld 

overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met 
betrekking -tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan 
een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet meer 
dan drie maanden voordien is vastgesteld. 
Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris opgesteld 
overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met 
betrekking tot de staat van activa en passiva. 

c) 	Voorstel om artikel 4 van de statuten inzake het doel integraal te vervangen door 
de hierna vermelde tekst, dit onder de volgende opschortende voorwaarden: 
(i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; 

en 
(ii) toekenning van een vergunning door de FSMA aan de Vennootschap als 

ov nel-4,-am gereglementeerde vastgoedvennootschap; en 
(iii) de uitoefening van het onder punt V. bedoelde recht van uittreding brengt in 

hoefde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de 
commandverklaring daar de Vennootschap zal optreden als koper met de 
mogelijkheid tot commandverklaring waarbij de Vennootschap als 
gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de Vergadering 
een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten en reglementen, en heeft niet als gevolg om de 
verhouding van de stemverlenende effecten die zich in de handen van het 
publiek bevinden, te laten zakken onder dertig procent (30%); en 

(iv) het aantal aandelen waarvoor het onder punt V. bedoelde recht van 
uittreding zal uitgeoefend worden is lager dan of gelijk aan het volgende 
percentage, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de 
Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde : drie procent (3%) 
van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

én met dien verstande dat deze doelwijziging slechts uitwerking zal hebben indien 
alle onder punt II. vermelde voorstellen tot statutenwijziging teneinde de statuten 
van de vennootschap aan te passen aan de voorwaarden opgelegd door de wet van 
12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zullen 
worden goedgekeurd : 
"Artikel 4. DOEL 
4.1. De vennootschap heeft tot uitsluitend doel: 
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(a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit 
conform de bepalingen van de GVV- Wet en de ter uitvoering ervan genomen 
besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen 
van gebruikers; en, 

(b) binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 
5°, vi tot x van de GVV-Wet. 

Onder vastgoed in de zin van artikel 2, 5° van de GW-Wet word begrepen: 
i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van 

het Burgerlijk Wetboek en zakelijke rechten op onroerende goederen, met 
uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, 
landbouwkundige of mijnbouwkundige aard; 

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen die 
exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de vennootschap; 

iii. optierechten op vastgoed; 
iv. aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoed-

vennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een 
gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend door de 
vennootschap; 

v. rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of 
meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge 
gebruiksrechten worden verleend; 

vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks; 
vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve 

belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet 
van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve 
belegging en hun beheerders bedoelde lijst; 

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in 
vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte 
zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 
19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve 
belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een 
gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks; 

ix. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; 
(ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn 
aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit 
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het 
vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het 
rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen 
met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op 
de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven 
bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke 
verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun 
inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate 
Investment Trusts" (verkort "REIT 's') genoemd); 



x. 	vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 
2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de 
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt; 
	In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de 
Vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, 
de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, 
het beheer en de exploitatie van onroerende goederen. 
De vennootschap ontwikkelt een strategie zodat zij zich kan plaatsen in alle stadia 
van de waardeketen van de vastgoedsector. Daartoe verwerft en vervreemdt de 
vennootschap onroerende goederen en zakelijke rechten met betrekking tot 
onroerende goederen met het doel deze ter beschikking te stellen van haar 
gebruikers maar kan de vennootschap eveneens de ontwikkeling (de renovatie, de 
ontwikkeling, de uitbreiding, de oprichting, ...) beheren en het dagelijks beheer 
van het in bezit zijnde vastgoed Zij kan syndicus zijn van een onroerend goed 
waarvan zij mede-eigenaar is of "property manager" van een gebouwencomplex 
waar zij één van de eigenaars is. In dit kader kan zij ook alle andere activiteiten 
uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende goederen of voor 
haar gebruikers (facility management, organisatie van evenementen, 
conciërgediensten, verbouwingswerken aangepast aan de specifieke behoeften 
van de huurder, ...). De vennootschap kan ook op maat gemaakte 
vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de onroerende goederen worden 
aangepast aan de specifieke behoeften van hun gebruikers. 
Daartoe: 
a) oefent de vennootschap haar activiteiten zelf uit, zonder die uitoefening op 

enigerlei wijze aan een andere derde dan een verbonden vennootschap te 
delegeren, conform de artikelen 19 en 34 van de GVV-Wet, waardoor het 
asset management dan ook niet kan worden gedelegeerd; 

b) onderhoudt zij rechtstreekse relaties met haar cliënten en leveranciers; 
c) heeft zij, met het oog op de uitoefening van haar activiteiten op de in dit 

artikel gedefinieerde wijze, operationele teams tot haar beschikking die een 
aanzienlijk deel van haar personeelsbestand vormen. 

4.2. De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen 
vastgoed zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in 
overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap 
en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie 
verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen 
aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm 
van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument. 
De 	vennootschap 	mag 	bovendien 	verrichtingen 	betreffende 
afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het 
rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het 
beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke 
verrichting van speculatieve aard 
4.3. De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of 
geven (waarvan sprake in de IERS-normen). De activiteit van het met 
aankoopoptie in leasing (waarvan sprake in de IFRS-normen) geven van 
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onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, 
tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang 
met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit 
als hoofdactiviteit worden uitgeoefend). 
4.4. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen, mag de vennootschap zich inlaten met. 
- de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring 

het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het 
stelsel van mede-eigendom van vastgoed zoals hierboven omschreven: 
enkel in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten, 
hypotheken of andere zekerheden of waarborgen verlenen in 
overeenstemming met artikel 43 van de GVV-Wet; 

- kredieten verstrekken en het stellen van zekerheden of het geven van 
garanties ten gunste van een dochteronderneming van de vennootschap in 
overeenstemming met artikel 42 van de GVV-Wet. 

4.5. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en 
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het 
algemeen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alle commerciële of financiële 
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met 
haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële 
eigendommen die er betrekking op hebben. 
Voor zover verenigbaar met het statuut van gereglementeerde 
vastgoedvennootschap, kan de vennootschap door middel van inbreng in speciën 
of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een 
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten 
vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het 
maatschappelijk doel identiek is met het hare, of van aard is de uitoefening van 
haar doel te bevorderen." 

II. Statutenwijzigingen 
Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in littera c) van punt I. en onder 
voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van het in 
littera c) van punt I. bedoelde voorstel tot doelwijziging, voorstel tot aanneming 
van de statuten van de Vennootschap in haar nieuwe vorm, zoals deze in track 
changes gepubliceerd zijn op de website www.intervest.be  onder "Investor 
Relations — beleggersinformatie — Algemene Aandeelhoudersvergadering", en 
waarvan de kenmerken — met inbegrip van het toegestane kapitaal en de bestaande 
machtigingen met betrekking tot de verwerving en vervreemding van eigen 
aandelen — onder voorbehoud van de verwijzingen naar de GVV-wetgeving in 
plaats van naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek zijn aan die van de 
huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering evenwel van de volgende 
wijzigingen : 
Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam van de vennootschap, teneinde 
dit aan te passen aan de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in een 
gereglementeerde vastgoedvennootschap. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot schrapping van het 
huidige zesde en laatste lid van artikel 1, en integrale vervanging van het huidige 
tweede, derde en vierde lid door de volgende tekst, waarbij het huidige vijfde lid 



("De vennootschap doet publiek beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 
438 van het Wetboek van Vennootschappen. ») het nieuwe laatste lid wordt : 
"De vennootschap is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap 
(afgekort, "openbare GVV") zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 
2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (hierna de 
"GVV-wet" genoemd) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling 
op een gereglementeerde markt en die haar financiële middelen in België of in het 
buitenland aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen. 
Zij is onderworpen aan de bepalingen van de GVV-wet, aan het "Koninklijk 
Besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen" (het "GVV-KB"), evenals aan alle andere Koninklijke 
Besluiten tot uitvoering van de GVV-Wet die van toepassing zijn op de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. De GVV-Wet, het GVV-KB, samen 
met alle andere toepasselijke Koninklijke Besluiten en elke andere op elk ogenblik 
toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschap worden 
hierna gezamenlijk de "toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen" genoemd. 
De maatschappelijke benaming "Intervest Offices & Warehouses" en alle 
stukken die van de vennootschap uitgaan bevatten de woorden "openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV 
naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" ofwel volgen deze woorden 
onmiddellijk op haar naam." 

b)  Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de statuten inzake het 
beleggingsbeleid door een nieuwe tekst inzake verbodsbepalingen. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot integrale vervanging van 
de huidige tekst van artikel 5 door de volgende tekst : 
"Artikel 5. VERBODSBEPALINGEN 
De vennootschap kan geenszins: 

handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met 
uitsluiting van occasionele verrichtingen; 

- deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg; 
- financiële instrumenten lenen, met uitzondering evenwel van leningen onder 

de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 
maart 2006; 

- financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een 
vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard 
werd, die een onderhands akkoord met zijn schuldeisers gesloten heeft-, die 
het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, 
die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp 
uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel." 

c) 	Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de statuten inzake het toegestaan 
kapitaal naar het KB van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de vervanging in het tweede lid van 
artikel 7 van de statuten van de woorden "artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 
zeven december tweeduizend en tien betreffende de vastgoedbevaks" door de 
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woorden "de toepasselijke wetgeving betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen". 

d) Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de statuten inzake de wijziging 
van het maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 december 2010 inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en schrapping van de verwijzing naar 
de netto-inventariswaarde. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de vervanging in punt 10.1 van artikel 10 
van de statuten van de woorden "bij artikel 87 van de wet van drie augustus 
tweeduizend en twaalf en de artikels 20 en volgende van het Koninklijk Besluit 
van zeven december tweeduizend en tien betreffende de vastgoedbevaks" door de 
woorden "de toepasselijke wetgeving betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen" en van de vervanging van het woord "netto-
inventariswaarde" door het woord "netto-waarde" in de punten 2° en 4° van punt 
10.3. 

e) Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de statuten inzake aandelen, 
obligaties en warrants naar het KB van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks 
door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de vervanging in artikel 10bis van de 
statuten van de woorden "artikel 12 van het Koninklijk Besluit van zeven 
december tweeduizend en tien betreffende de vastgoedbevaks" door de woorden 
"artikel 25 van de GVV-Wet en onder voorbehoud van specifieke bepalingen uit 
de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen". 

f) Vervanging van de huidige tekst van het tweede, derde en vierde lid artikel 12 van 
de statuten inzake benoeming, ontslag en vacature door de hierna vermelde tekst. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de 
huidige tekst van het tweede, derde en vierde lid van artikel 12 door de volgende 
tekst, die samen het tweede tot en met het zesde lid zullen vormen : 
"Overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 13 van het GVV-Wet, wordt de 
raad van bestuur van de vennootschap zo samengesteld dat de vennootschap 
conform artikel 4 van de GVV-Wet kan worden bestuurd. Er dienen minstens drie 
onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van 
Vennootschappen te zetelen in de raad van bestuur van de vennootschap. 
De effectieve leiding van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap 
moet worden toevertrouwd aan ten minste twee personen. 
Alle bestuurders moeten permanent over de voor de uitoefening van hun functie 
vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken, 
zoals bepaald in artikel 14 §1 van de GVV-Wet. Zij mogen zich niet in één van de 
in het artikel 20 van de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 
op de kredietinstellingen voorziene gevallen bevinden. 
De leden van de raad van bestuur en de personen belast met de effectieve leiding 
dienen te voldoen aan de artikelen 14 en 15 van de GVV-Wet. 
Onverminderd de overgangsbepalingen zoals voorzien in artikel 38, zijn de leden 
van de raad van bestuur en de personen belast met de effectieve leiding 
uitsluitend natuurlijke personen." 

g) Vervanging van de huidige tekst van het tweede, derde lid en vierde lid van artikel 
13 van de statuten inzake het intern bestuur door de hierna vermelde tekst, en 



vervanging van de woorden "vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respectievelijk "netto-waarde" in de 
laatste drie leden van dit artikel. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de 
huidige tekst van het tweede, derde en vierde lid van artikel 13 door de volgende 
tekst : 
De raad van bestuur stelt het halfjaarlijks  verslag op alsook het ontwerp van het 
jaarverslag. 
De raad van bestuur stelt de vastgoeddeskundigen aan waarvan sprake in artikel 
24 van de GVV-Wet en stelt minstens na een termijn van 3 jaren elke wijziging 
voor aan de lijst van vastgoeddeskundigen opgenomen in het dossier die vooraf de 
aanvraag tot erkenning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap 
begeleidt. 
Daarenboven kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap en 
haar vertegenwoordiging in deze context delegeren aan één of meer personen die niet 
noodzakelijk bestuurder hoeven te zijn. De met het dagelijks bestuur belaste 
perso(o)n(en) moet(en) voldoen aan de artikelen 14 en 15 van de GVV-Wet."„ 
tot 	vervanging 	van 	"vastgoedbevak" 	door 	"gereglementeerde 
vastgoedvennootschap" in het huidige elfde lid (één maal), twaalfde lid (twee 
maal) en dertiende en laatste lid (twee maal), tot vervanging van "netto-
inventariswaarde" door "netto-waarde" in het huidige elfde lid (één maal), 
twaalfde lid (één maal) en dertiende en laatste lid (één maal), en tot vervanging 
van het woord "verder" door "hierboven" op het einde van het huidige dertiende 
en laatste lid. 

h) Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk optreden van twee bestuurders in 
het eerste lid van artikel 14 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging 
en integrale schrapping van het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot schrapping van de laatste 
zin van het eerste lid van artikel 14 van de statuten ("Voor elke daad van 
beschikking ....twee miljoen vijfhonderdduizend euro (e 2.500.000,00)") en tot 
integrale schrapping van het vierde en laatste lid inzake de bijzondere vereisten 
die gelden voor te verlenen volmachten. 

i) Vervanging van de huidige tekst van het derde lid en vierde lid van artikel 15 van 
de statuten inzake het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en vervanging 
van de verwijzing in het vijfde lid van artikel 15 van de statuten inzake de 
overdracht van bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een zevende lid inzake voorwaarden 
van toepassing op de leden van het directiecomité. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de huidige 
tekst van het derde en vierde lid van artikel 15 door de volgende tekst : 
"Indien een directiecomité werd aangesteld, kan enkel deze het dagelijks bestuur 
van de vennootschap delegeren. 
Indien geen directiecomité werd aangesteld; kan de raad van bestuur het dagelijks 
bestuur van de vennootschap delegeren zoals voorzien in artikel 13, vierde lid van 
huidige statuten.", 
tot vervanging van de woorden "Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en 
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haar uitvoeringsbesluiten" door "toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen", en toevoeging van een nieuwe zevende lid waarvan de 
tekst luidt als volgt : "Onverminderd de overgangsbepalingen zoals voorzien in 
artikel 38, zijn de leden van het directiecomité uitsluitend natuurlijke personen en 
dienen zij te voldoen aan de artikelen 14 en 15 van de GVV-Wet." 

j) Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de bezoldiging van de 
bestuurders. 
Voorstel van besluit : Goedkeuring van de toevoeging van de volgende woorden 
op het einde van artikel 16 : "en dit binnen de grenzen zoals nader bepaald in 
artikel 35 van de GVV-Wet.» 

k) Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de statuten inzake 
belangenconflicten naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de 
woorden "door het Koninklijk Besluit van zeven december tweeduizend en tien 
met betrekking tot de Vastgoedbevaks en door het Wetboek van Vennootschappen 
te eerbiedingen" door "in de artikelen 36, 37 en 38 van de GVV-Wet en in het 
Wetboek van Vennootschappen eerbiedigen". 

1) 	Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de statuten inzake controle. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van de 
huidige tekst van het laatste lid van artikel 18 ("Op vraag van ... heeft 
overgedragen') door de volgende tekst : De opdracht van commissaris mag enkel 
worden toevertrouwd aan één of meer erkende revisoren of één of meer 
revisorenvennootschappen die door de FSMA zijn erkend. Voor de aanstelling 
van commissarissen bij de Vennootschap is de voorafgaande instemming van de 
FSMA vereist. Deze instemming is ook vereist voor de hernieuwing van een 
opdracht. » 

m) Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de statuten inzake de bevoegdheid 
van de algemene vergadering. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot invoeging van volgende 
tekst in het derde streepje van artikel 20 na de woorden "de benoeming" : "(mits 
het bekomen van de voorafgaande instemming van de FSMA bij toepassing van 
artikel 58 van de GVV-Wet) ». 

n) Hernummering van artikel 27bis van de statuten inzake de algemene vergadering 
van obligatiehouders in artikel 28, en hernummering van alle daaropvolgende 
artikelen. 
Voorstel van besluit : Goedkeuring van de beslissing tot hernummering van het 
huidige artikel 27bis van de statuten in artikel 28, en hernummering van alle 
daaropvolgende artikelen. 
Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de statuten inzake boekjaar, 
jaarrekening en jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing 
naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoed-
vennootschappen. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging in het tweede 
lid van artikel 28 van de woorden "het Koninklijk Besluit van zeven december 
tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks" door de woorden "de 
toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen". 



p) Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de statuten inzake de 
winstuitkering naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot integrale vervanging van 
de huidige tekst van artikel 29 door de volgende tekst : "Bij toepassing van artikel 
45, 2° van de GVV-Wet verdeelt de vennootschap als kapitaal jaarlijks minstens 
tachtig procent (80 %) van het resultaat zoals gedefinieerd krachtens de GVV-Wet 
en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen. Deze verplichting 
doet evenwel geen afbreuk aan artikel 617 van het Wetboek van 
Vennootschappen." 

q) Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de statuten inzake interimdividend 
naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot vervanging in artikel 30 
van de woorden "hetgeen bepaald is in artikel 27 van het Koninklijk Besluit van 
zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot Vastgoedbevaks" door de 
woorden "de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen". 

r) Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de statuten inzake gemeen recht 
naar de wet van 3 augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoed-
vennootschappen. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot integrale vervanging van 
de huidige tekst van het eerste lid van artikel 35 door de volgende tekst : "De 
partijen verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook naar de GVV-Wet en de toepasselijke wetgeving op de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen in het algemeen." en van de huidige 
tekst van het derde lid van artikel 35 door de volgende tekst : "Er wordt in het 
bijzonder vermeld dat, overeenkomstig het artikel 11 paragraaf 3 van de GVV-
Wet, de artikelen 111, 439, 448, 477 en 616 van het Wetboek van 
Vennootschappen niet van toepassing zijn." 

s) Toevoeging van een nieuw artikel 38 (na hernummering) in de statuten 
betreffende de overgangsbepalingen. 
Voorstel van besluit  : Goedkeuring van de beslissing tot invoeging van een nieuw 
artikel 38 (na hernummering) in de statuten waarvan de tekst luidt als volgt : 
"Artikel 38. 	OVERGANGSBEPALING 
De rechtspersonen die, op de datum van inwerkingtreding van de GVV-Wet, een 
functie uitoefenen van bestuurder of lid van het directiecomité van de 
vennootschap mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot 
het verstrijken van zijn mandaat, moet de permanente vertegenwoordiger van de 
desbetreffende rechtspersoon permanent over de voor de uitoefening van zijn 
functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid 
beschikken. 
De eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die, op de 
datum van inwerkingtreding van GVV-Wet, belast waren met de effectieve leiding van 
de vennootschap, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot 
het verstrijken van zijn mandaat, moet de permanente vertegenwoordiger van de 
desbetreffende eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
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permanent over de voor de uitoefening van zijn functie vereiste professionele 
betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken." 

III. Verkrijging van eigen aandelen 
Voorwaardelijk besluit van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 
§ 1, eerste lid 2° W.Venn., tot verkrijging door de vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot commandverklaring) in het kader van de 
mogelijke uitoefening door één of meer aandeelhouders van hun uittredingsrecht 
op grond van art. 77 § 3 van de GVV-Wet. 
Voorstel van besluit  : Voorstel tot goedkeuring van het besluit, onder de 
opschortende voorwaarden uiteengezet in littera c) van punt I. en onder 
voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in 
littera c) van punt I. en de in punt II. bedoelde voorstellen, tot verkrijging door de 
vennootschap van haar eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 
2° W.Venn., met dien verstande : 
.(1) dat de inkoop uitsluitend kan plaatsvinden met betrekking tot de aandelen 

waarvoor één of meerdere aandeelhouders hun uittredingsrecht uitoefenen 
overeenkomstig artikel 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de daarin vastgestelde 
voorwaarden (de aandeelhouder die wenst uit te treden moet aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, hij moet met de 
aandelen waarvoor hij de inkoop vraagt tegen het voorstel tot omvorming in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap stemmen, hij kan het 
uittredingsrecht slechts uitoefenen ten belope van een aantal aandelen 
waarvan de gezamenlijke inkoopprijs maximum honderdduizend euro (€ 
100.000,00) bedraagt en hij kan het uittredingsrecht enkel uitoefenen voor 
die aandelen waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de 
dertigste dag vóór de algemene vergadering); 

.(11.) dat overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 3° W.Venn., het totale bedrag 
waarvoor aandelen kunnen worden ingekocht in geen geval de som van 
zeven miljoen vijfhonderd veertigduizend euro (€ 7.540.000,00) mag 
overschrijden, dit is het bedrag dat overeenkomstig art. 617 W.Venn. voor 
uitkering vatbaar is; 

(iii) dat het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht wordt berekend 
als volgt : (zeven miljoen vijfhonderd veertigduizend (7.540.000) X honderd 
(100)) : (de prijs bepaald onder (iv) X veertien miljoen zevenhonderd 
zevenenzeventigduizend driehonderd tweeënveertig (14.777.342)); 

(iv) dat de prijs waarvoor de aandelen worden ingekocht wordt berekend 
overeenkomstig artikel 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen, te weten de hoogste prijs 
tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping voor de 
algemene vergadering en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig 
kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die 
de statutenwijziging goedkeurt. 

De inkoop geschiedt met mogelijkheid van commandverklaring, dit wil zeggen 
dat de vennootschap kan verklaren dat zij de aandelen geheel of gedeeltelijk heeft 
aangekocht voor rekening van één of meerdere derden die deze aankoop 
bekrachtigen. Deze bekrachtiging, alsook de integrale betaling van de prijs aan de 
uittredende aandeelhouders, moet plaatsvinden binnen een termijn van één maand 



te rekenen vanaf de algemene vergadering, overeenkomstig art. 77 §5 van de wet 
van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 
Indien het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouders het uittredingsrecht 
uitoefenen, hoger ligt dan het maximum aantal aandelen dat de vennootschap zelf 
kan inkopen zoals bepaald onder (iii), zonder evenwel de drempel van drie 
procent (3 %) te overschrijden, dan zullen deze aandelen die het maximum aantal 
overschrijden tegen de prijs zoals bepaald onder (iv) worden ingekocht door één 
of meerdere derden, die zullen worden aangeduid door het directiecomité 
onmiddellijk aansluitend op de vaststelling dat hogervermelde drempel wordt 
overschreden. 
In geen geval mag de inkoop van eigen aandelen of de verkrijging van eigen 
aandelen door één of meerdere derden tot gevolg hebben dat het percentage 
stemrechtverlenende effecten dat in het bezit is van het publiek onder de drempel 
van dertig procent (30 %) daalt. 

IV. Delegatie van bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten 
Voorstel van besluit  : voorstel tot goedkeuring van het besluit houdend 
toekenning : 

aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk 
handelend, van alle bevoegdheden om de inkoop van eigen aandelen 
waartoe in voorkomend geval wordt besloten door de algemene vergadering 
overeenkomstig punt III., te implementeren, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, de uitoefening van de mogelijkheid tot connnandverklaring door 
aanduiding van één of meerdere derden voor rekening van wie de 
vennootschap aandelen heeft ingekocht, de inschrijving van overdracht in 
het aandelenregister voor wat betreft de aandelen op naam dan wel de 
transfer van de gedematerialiseerde aandelen en de betaling van de prijs van 
de ingekochte aandelen waarvoor geen commandverklaring werd afgelegd; 
aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk 
handelend, om één of meerdere derden aan te duiden die zullen overgaan tot 
aankoop van aandelen waarvoor het uittredingsrecht wordt uitgeoefend 
maar die door de Vennootschap niet kunnen worden ingekocht zonder 
schending van art. 620 W.Venn., zoals bepaald in punt III.; 
aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk 
optredend, van alle andere bevoegdheden die nodig of nuttig zijn voor de 
uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie; 
aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de 
indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coordinatie van 
statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen. 

V. Recht van uittreding 
Voorstel van besluit  : Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door 
de Vergadering van de onder littera c) van Punt I. en de onder punt II. bedoelde 
voorstellen, uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 
van het recht :van uittreding georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 
2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de 
terugbezorging op de buitengewone algemene vergadering zelf aan de 
Vennootschap van het formulier van uitoefening van het uittredingsrecht in 
hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft tegengestemd waarvan het 
model beschikbaar is op de website van de Vennootschap www.intervest.be  onder 
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"Investor Relations — beleggersinformatie — Algemene Aandeelhouders-
vergadering". 
In dit verband worden de aandeelhouders eraan herinnerd : 

dat de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend, de 
hoogste prijs is tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de 
oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in 
voorkomend geval, met onvoldoende quorum) en (b) de gemiddelde 
slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de 
algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt; 
dat het recht slechts kan worden uitgeoefend ten belope van een aantal 
aandelen dat maximum een bedrag van honderdduizend euro (€100.000,00) 
vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding 
wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de 
aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij 
ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan 
de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) 
waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de 
algemene vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren; 
dat dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk 
uitmaakt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van 
de commandverklaring) op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek 
van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen 
waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan het volgende percentage, 
met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap afstand 
mag doen van deze voorwaarde : drie procent (3%) van de door de 
Vennootschap uitgegeven aandelen. 

Vaststelling door de notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarvoor zij het recht van 
uittreding hebben uitgeoefend. 
Goedkeuring Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)  

Vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap  
Tijdens de vergadering van dinsdag negen september tweeduizend veertien heeft 

het directiecomité van de FSMA beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
buitengewone algemene vergadering van de wijziging van de statuten teneinde deze aan 
te passen aan de voorschriften van de GVO-Wet en onder voorbehoud van het 
respecteren van artikel 77 § 2 van de GVO-Wet met betrekking tot de procedure en de 
modaliteiten voorzien voor het aannemen van het statuut van gereglementeerde 
vastgoedvennootschap, om (i) aan Intervest Offices & Warehouses een vergunning te 
verlenen als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 
12 van de GVO-Wet, (ii) de statutenwijzigingen voortvloeiende uit de erkenning en 
inschrijving als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap goed te keuren en 
(iii) Intervest Offices & Warehouses vanaf de datum van zijn vergunning als openbare 
gereglementeerde vastgoedvennootschap in te schrijven op de lijst bedoeld in artikel 9 § 
3 van de GVO-wet en te schrappen van de lijst van vastgoedbevaks. 

Formaliteiten  



Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van 
Vennootschappen opgelegde formaliteiten met betrekking tot de voorgestelde 
doelwijziging werden nageleefd : 
1. Op vierentwintig september tweeduizend veertien heeft de raad van bestuur een 

schriftelijk verslag opgesteld waarin de voorgestelde doelwijziging omstandig 
wordt verantwoord zoals vereist door artikel 559, eerste lid van het Wetboek van 
Vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die 
werd vastgesteld op zevenentwintig juli tweeduizend veertien, hetzij niet méér 
dan drie maanden geleden. 

2. Op vierentwintig september tweeduizend veertien werd door de burgerlijke 
vennootschap in de vorm van een CVBA "Deloitte Bedrijfsrevisoren" te 2018 
Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen 
De Brabander, bedrijfsrevisor, commissaris van de vennootschap, een schriftelijk 
verslag opgesteld met betrekking tot de staat van activa en passiva 
overeenkomstig artikel 559, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen. 

3. Een kopie van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 
commissaris werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de wijze 
en binnen de termijn bepaald door artikel 535 van het Wetboek van 
Vennootschappen. 

Samenstelling van de vergadering 
Tenslotte zet de voorzitter uiteen : 

1. Dat de oproepingen voor de algemene vergadering werden bekendgemaakt als 
volgt: 
a) in het Belgisch Staatsblad de dato zesentwintig september tweeduizend 

veertien, en 
b) in De Tijd en L'Echo de dato zesentwintig september tweeduizend veertien, 
zoals blijkt uit de exemplaren van het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo die 
worden voorgelegd aan het bureau. Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle 
aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven 
toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen 
worden toegelaten, en dat alle neergelegde volmachten regelmatig lijken te zijn. 

2. Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de 
voorgestelde doelwijziging en statutenwijzigingen indien de aanwezige of 
vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het maatschappelijk kapitaal 
vert enwoord.  en. Vermits vert • enwoo digde aandeelhouders 

s'O'anwezige of  

(R- s. tc'l 
van de in totaal veertien miljoen zevenhonderd zevenenzeventigduizend 
driehonderd tweeënveertig (14.777.342) uitgegeven aandelen bezitten, is het 
vereiste aanwezigheidsquorum bereikt. 

3. 	Dat de beslissingen tot doelwijziging slechts geldig kan worden genomen met een 
meerderheid van vier/vijfden van de stemmen, en dat de andere 
statutenwijzigingen moeten worden goedgekeurd door een meerderheid van 
drie/vierden van de stemmen. 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING 
De vergadering erkent met éénparigheid van stemmen dat zij rechtsgeldig is 

samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda. 
BESLUITEN 
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Vervolgens gaat de vergadering over tot bespreking van de punten van de agenda 
en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten : 

Eerste besluit : Kennisneming en bespreking van de verslagen inzake de 
doelwijziging 

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van de 
verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met betrekking tot de 
voorgestelde doelwijziging van de vennootschap, gelet op het feit dat deze verslagen 
voorafgaandelijk ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders zoals hoger 
uiteengezet, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting. 

Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele 
vragen keurt de algemene vergadering deze verslagen voor zoveel als nodig goed. 

STEMMING 
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. 
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Tweede besluit : Doelwijziging 
Besluit van de algemene vergadering 
De algemene vergadering besluit om het doel te wijzigen zoals voorgesteld onder 

punt I. c) van de agenda. 
De doelwijziging is onderworpen aan volgende opschortende voorwaarden : 

(i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; en 
(ii) toekenning van een vergunning door de FSMA aan de Vennootschap als openbare 

gereglementeerde vastgoedvennootschap; en 
(iii) de uitoefening van het onder punt IV. bedoelde recht van uittreding brengt in 

hoofde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de 
commandverldaring daar de Vennootschap zal optreden als koper met de 
mogelijkheid tot commandverklaring waarbij de Vennootschap als 
gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de Vergadering een 
derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele inbreuk met 
zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen 
en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de 
bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvermootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 



reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende 
effecten die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 
dertig procent (30%); en 

(iv) het aantal aandelen waarvoor het onder punt IV. bedoelde recht van uittreding zal 
uitgeoefend worden is lager dan of gelijk aan het volgende percentage, met dien 
verstande dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van 
deze voorwaarde : drie procent (3%) van de door de Vennootschap uitgegeven 
aandelen, 

én met dien verstande dat deze doelwijziging slechts uitwerking zal hebben indien alle 
onder punt II. van de agenda vermelde voorstellen tot statutenwijziging teneinde de 
statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorwaarden opgelegd door de 
wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zullen worden 
goedgekeurd. 

STEMMING 
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. 
oFwg  
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Verklaring van de voorzitter  
Aansluitend op de (voorwaardelijke) goedkeuring van de doelwijziging verklaart 

de voorzitter in verband met de opschortende voorwaarden waarin dit besluit is 
onderworpen : 

dat de FSMA het ontwerp van statutenwijziging (onder voorbehoud van 
goedkeuring door de algemene vergadering van de vennootschap) heeft 
goedgekeurd op negen september tweeduizend veertien zoals hoger uiteengezet, 
zodat de eerste opschortende voorwaarde is vervuld; 
dat de FSMA op negen september tweeduizend veertien een vergunning heeft 
toegekend aan de vennootschap als openbare gereglementeerde 
vastgoedvermootschap (onder voorbehoud van goedkeuring van de vereiste 
statutenwijzigingen door de algemene vergadering van de vennootschap), zodat de 
tweede opschortende voorwaarde is vervuld; 
dat op het einde van de algemene vergadering (maar voorafgaandelijk aan de 
afsluiting daarvan) zal worden vastgesteld of de (eventuele) uitoefening van het 
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uittredingsrecht door één of meerdere aandeelhouders tot gevolg heeft dat het 
aantal stemrechtverlenende effecten dat zich in handen van het publiek bevindt 
daalt tot onder de drempel van dertig procent (30 %) — is dat niet het geval, dan is 
ook de derde opschortende voorwaarde vervuld; 
dat op het einde van de algemene vergadering (maar voorafgaandelijk aan de 
afsluiting daarvan) zal worden vastgesteld of het aantal aandelen waarvoor het 
uittredingsrecht in voorkomend geval werd uitgeoefend, lager is dan of gelijk is 
aan drie procent (3 %) van het totaal aantal aandelen — is dat het geval, dan is ook 
de vierde en laatste opschortende voorwaarde vervuld. 
Derde besluit : Statutenwijzigingen  
De algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen zoals voorgesteld 

onder punt II. van de agenda, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de 
voorwaarden waaraan de statuten van een gereglementeerde vastgoedvennootschap 
overeenkomstig de wet betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen en haar 
uitvoeringsbesluiten moet voldoen. 

Meer in het bijzonder worden de volgende artikelen van de statuten aangepast 
zoals voorgesteld in de agenda : 

artikel 1 inzake de vorm en de naam; 
artikel 5 inzake het beleggingsbeleid (thans : verbodsbepalingen); 
artikel 7 inzake het toegestaan kapitaal; 
artikel 10 inzake de wijziging van het maatschappelijk kapitaal; 
artikel 10bis inzake aandelen, obligaties en warrants; 
artikel 12 inzake benoeming, ontslag en vacature; 
artikel 13 inzake intern bestuur; 
artikel 14 inzake externe vertegenwoordigingsmacht; 
artikel 15 inzake overdracht van bevoegdheden; 
artikel 16 inzake de bezoldiging van de bestuurders; 
artikel 17 inzake belangenconflicten; 
artikel 18 inzake controle; 
artikel 20 inzake bevoegdheid van de algemene vergaderingen; 
artikel 28 inzake boekjaar, jaarrekening en jaarverslag; 
artikel 29 inzake bestemming van de winst; 
artikel 30 inzake interimdividenden; 
artikel 35 inzake gemeen recht. 
Voorts wordt artikel 27bis inzake de algemene vergadering van obligatiehouders 

hernummerd zodat het voortaan artikel 28 is, en alle daaropvolgende artikelen (vanaf 
artikel 28 inzake boekjaarrekening, jaarrekening en jaarverslag) worden hernummerd in 
functie daarvan (telkens met één verhoogd). 

Voorts wordt een nieuwe artikel 38 (na hernummering) in de statuten ingevoegd 
waarvan de tekst luidt zoals voorgesteld in de agenda. 

Deze statutenwijzigingen zijn onderworpen aan dezelfde opschortende 
voorwaarden als de doelwijziging goedgekeurd in het vorige besluit. 

STEMMING 
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Verklaring van van de voorzitter  
Aansluitend op de goedkeuring van de statutenwijzingen verklaart de voorzitter 

dat het bijkomende voorbehoud dat de doelwijziging slechts uitwerking zal hebben, niet 
alleen na vervulling van de vier uitdrukkelijke opschortende voorwaarden maar tevens 
nadat de statuten van de vennootschap werden aangepast aan de voorwaarden die gelden 
voor een gereglementeerde vastgoedvennootschap, bij deze is vervallen. 

Bijgevolg dienen enkel nog de derde (free float van minstens dertig procent (30 
%)) en de vierde (maximum drie procent (3%) van de aandelen mag gebruik maken van 
het uittredingsrecht, tenzij indien de raad van bestuur daaraan zou verzaken) 
opschortende voorwaarden te worden vervuld, zowel voor de doelwijziging als voor alle 
andere statutenwijzigingen. 

Vierde besluit : Verkrijging-van eigen aandelen  
Voorafgaande uiteenzetting van de voorzitter 
Luidens artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen heeft elke aandeelhouder die tegen de omvorming van de 
vastgoedbevak in een gereglementeerde vastgoedvennootschap heeft gestemd, het recht 
om uit te treden als aandeelhouder. De vennootschap die wordt omgezet in een 
gereglementeerde vastgoedvennootschap is verplicht om de nodig maatregelen te treffen 
opdat de tegenstemmende aandeelhouders die dit wensen hun uittredingsrecht kunnen 
uitoefenen. 

De uitoefening van dit uittredingsrecht veronderstelt hetzij dat de vennootschap 
zelf overgaat tot inkoop van de aandelen van de uittredende aandeelhouder, hetzij dat 
deze aandelen worden ingekocht door een derde die in haar plaats treedt. Daarom heeft 
de raad van bestuur voorgesteld om, in functie van de uitoefening door één of meer 
aandeelhouders van het uittredingsrecht, over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen 
(met de mogelijkheid om command te benoemen) tot het wettelijk maximum, en, indien 
het aantal aandelen waarvoor de uittreding wordt gevraagd dit maximum zou 
overschrijden, om deze aandelen te laten aankopen door één of meerdere derden aan te 
duiden door het directiecomité. 

Besluit van de vergadering 
De algemene vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden uiteengezet 

in littera c) van punt I. (waarvan de eerste twee zijn vervuld), tot verkrijging door de 
vennootschap van haar eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 2° 
W.Venn., met dien verstande : 
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.(i) dat de inkoop uitsluitend kan plaatsvinden met betrekking tot de aandelen 
waarvoor één of meerdere aandeelhouders hun uittredingsrecht uitoefenen 
overeenkomstig artikel 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de daarin vastgestelde 
voorwaarden (de aandeelhouder die wenst uit te treden moet aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, hij moet met de aandelen 
waarvoor hij de inkoop vraagt tegen het voorstel tot omvorming in een 
gereglementeerde vastgoedvennootschap stemmen, hij kan het uittredingsrecht 
slechts uitoefenen ten belope van een aantal aandelen waarvan de gezamenlijke 
inkoopprijs maximum honderdduizend euro (C 100.000,00) bedraagt en hij kan 
het uittredingsrecht enkel uitoefenen voor die aandelen waarvan hij 
ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag vóór de algemene 
vergadering); 

lip dat overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 30  W.Venn., het totale bedrag 
waarvoor aandelen kunnen worden ingekocht in geen geval de som van zeven 
miljoen vijfhonderd veertigduizend euro (€ 7.540.000,00) mag overschrijden, dit 
is het bedrag dat overeenkomst art. 617 W.Venn. voor uitkering vatbaar is; 

(iii) dat het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht driehonderd 
negenenvijftigduizend zevenenveertig (359.047) bedraagt; dit aantal (uitgedrukt 
als percentage van het totaal aantal aandelen) werd berekend als volgt : (zeven 
miljoen vijfhonderd veertigduizend (7.540.000) X honderd (100)) : (de prijs 

 bepaald onder (iv) X veertien miljoen zevenhonderd zevenenzeventigduizend 
driehonderd tweeënveertig (14.777.342)); 

(iv) dat de prijs waarvoor de aandelen worden ingekocht eenentwintig euro nul cent (C 
21,00) per aandeel bedraagt; deze prijs werd berekend overeenkomstig artikel 77 
§ 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen, zoals uiteengezet onder punt IV. van de agenda; 
De inkoop geschiedt met mogelijkheid van commandverklaring, dit wil zeggen 

dat de vennootschap kan verklaren dat zij de aandelen geheel of gedeeltelijk heeft 
aangekocht voor rekening van één of meerdere derden die deze aankoop bekrachtigen. 
Deze bekrachtiging, alsook de integrale betaling van de prijs aan de uittredende 
aandeelhouders, moet plaatsvinden binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf 
de algemene vergadering, overeenkomstig art. 77 §5 van de wet van 12 mei 2014 
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Indien het aantal aandelen waarvoor één of meerdere aandeelhouders het 
uittredingsrecht uitoefenen, hoger ligt dan het maximum aantal aandelen dat de 
vennootschap zelf kan inkopen zoals bepaald onder (iii), te weten driehonderd 
negenenvijftigduizend zevenenveertig (359.047) aandelen, zonder evenwel de drempel 
van drie procent (3 %) te overschrijden, dan zullen deze aandelen die het maximum 
aantal overschrijden tegen de prijs zoals bepaald onder (iv) worden ingekocht door één 
of meerdere derden, die zullen worden aangeduid door het directiecomité onmiddellijk 
aansluitend op de vaststelling dat hogervermelde drempel wordt overschreden. 

In geen geval mag de inkoop van eigen aandelen of de verkrijging van eigen 
aandelen door één of meerdere derden tot gevolg hebben dat het percentage 
stemrechtverlenende effecten dat in het bezit is van het publiek onder de drempel van 
dertig procent (30 %) daalt. 

STEMMING 
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. 
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Vijfde besluit : Delegatie van bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten  

De algemene vergadering besluit om : 
aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk 
handelend, alle bevoegdheden toe te kennen om de inkoop van eigen aandelen 
waartoe in voorkomend geval wordt besloten door de algemene vergadering 
overeenkomstig punt III., te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, de uitoefening van de mogelijkheid tot commandverklaring door aanduiding 
van één of meerdere derden voor rekening van wie de vennootschap aandelen 
heeft ingekocht, de inschrijving van overdracht in het aandelenregister voor wat 
betreft de aandelen op naam dan wel de transfer van de gedematerialiseerde 
aandelen en de betaling van de prijs van de ingekochte aandelen waarvoor geen 
commandverklaring werd afgelegd; 
aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk 
handelend, alle bevoegdheden toe te kennen om één of meerdere derden aan te 
duiden die zullen overgaan tot aankoop van aandelen waarvoor het 
uittredingsrecht wordt uitgeoefend maar die door de Vennootschap niet kunnen 
worden ingekocht zonder schending van art. 620 W.Venn., zoals bepaald in punt 
HI., 
aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap, gezamenlijk 
optredend, alle bevoegdheden toe te kennen voor de uitvoering van de genomen 
besluiten, met mogelijkheid tot delegatie; 
aan ondergetekende notaris alle bevoegdheden toe te kennen om de indiening en 
de publicatie van dit document, alsmede de coordinatie van statuten naar 
aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen. 
STEMMING 
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. 
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Zesde besluit : Vaststellingen in verband met de uitoefening van het recht 
van uittreding 

Uiteenzetting van de voorzitter  
Zoals hoger uiteengezet heeft elke aandeelhouder die tegen de omvorming van de 

vastgoedbevak in een gereglementeerde vastgoedvennootschap heeft gestemd op grond 
van artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen het recht om uit te treden als aandeelhouder. 

Dit recht dient onmiddellijk na de statutenwijziging te worden uitgeoefend. 
Daartoe heeft de vennootschap het model van formulier van uitoefening van het 
uittredingsrecht beschikbaar gesteld via de website van de Vennootschap 
www.intervest.be  onder "Investor Relations — beleggersinformatie — Algemene 
Aandeelhoudersvergadering". 

De belangrijkste modaliteiten van het uittredingsrecht zijn als volgt : 
de prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend, is de hoogste prijs 
tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de 
aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met 
onvoldoende quorum) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen 
voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging 
goedkeurt; 
het recht kan slechts worden uitgeoefend ten belope van een aantal aandelen dat 
maximum een bedrag van honderdduizend euro (€100.000,00) vertegenwoordigt, 
rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend en voor 
zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft 
gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste 
dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met 
onvoldoende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop 
van de algemene vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren; 
dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in 
hoofde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de 
commandverklaring) op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen 



of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt 
uitgeoefend hoger is dan het volgende percentage, met dien verstande dat de Raad 
van Bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde : drie  

- procent (3%) van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen. 
Het uittiedingsrecht ontstaat pas indien de algemene vergadering rechtsgeldig 

heeft besloten tot omvorming van de vastgoedbevak in een gereglementeerde 
vastgoedvermootschap en alle daartoe strekkende besluiten (met inbegrip van de 
statutenwijzigingen) definitief zijn, wat impliceert dat alle opschortende voorwaarden 
werden vervuld, met uitzondering van de opschortende voorwaarden die betrekking 
hebben op de free float en het maximum percentage van de aandelen waarvoor het 
uittredingsrecht kan worden uitgeoefend. 

Het nieuwe statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap daarentegen 
treedt maar in werking zodra alle aandeelhouders die dit wensen, hun uittredingsrecht 
hebben uitgeoefend, wat impliceert dat hun aandelen werden overgenomen, hetzij door 
de vennootschap zelf, hetzij door één of meerdere derden aangeduid door de 
vennootschap. 

Zoals hoger uiteengezet waren de doelwijziging en de statutenwijzigingen 
onderworpen aan vier uitdrukkelijke opschortende voorwaarden, waarvan de eerste twee 
werden vervuld. 

De laatste twee voorwaarden (free float van minstens dertig procent (30 %) en 
vereiste dat maximum drie procent (3%) van de aandelen mag gebruik mag maken van 
het uittredingsrecht, tenzij indien de raad van bestuur daaraan zou verzaken) zijn 
afhankelijk van het aantal aandeelhouders dat gebruik wenst te maken van het 
uittredingsrecht, dit via het formulier van uittreding dat door de vennootschap ter 
beschikking werd gesteld via haar website. 

Vervolgens verzoekt de voorzitter de in persoon aanwezige aandeelhouders dan 
wel de lasthebbers van de rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders die wensen 
uit te treden, om het ingevulde formulier met verzoek tot uittreding dat ter beschikking 
werd gesteld door de vennootschap, aan de secretaris te overhandigen. 

De voorzitter schorst de vergadering teneinde de aandeelhouders of hun 
lasthebbers in staat te stellen om het formulier te overhandigen aan de secretaris, en 
laatstgenoemde in samenwerking met de stemopnemer mevrouw Inge Tas, tevens CFO 
van de vennootschap, de mogelijkheid te bieden om te berekenen voor hoeveel aandelen 
en voor welke totaal bedrag het uittredingsrecht wordt uitgeoefend. 
	 F-WEL--(GEEN-U-I-T-0-E~G-UIT TRED ING-SP:EG-H-B 	  

Na deze korte schorsing hervat de voorzitter de vergadering, en verklaart hij, na 
bevestiging door de secretaris en de stemopnemer, dat geen enkele aanwezige of 
vertegenwoordigde aandeelhouder een verzoek tot uittreding heeft ingediend. 

Bijgevolg zijn ook de derde en de vierde opschortende voorwaarden waaraan de 
omvorming van de vastgoedbevak in een gereglementeerde vastgoedvennootschap en 
de daartoe strekkende statutenwijzigingen waren onderworpen, vervuld. 

	INDIEN—MIN-STEN 	EDN—AANDEEEHOUDER--ZEIN UITTREDING-SEeH-T i  C 
Hggr-T UITGOE-F-END------ 
--Na-clez-e.--kofte-selwor-sing-her-vat-ele-volar-zitter-de-vertadefingren 	verklaaft--hi:hdat 
uit-de-doer-Ele-seeFet-aris-en de-stentepnemer-veergelegele-stukkerrblijk- . 
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---dat-de-aanwezige-of-wrtegenwoordigcle-aandeelhoude 	oor-in-tot-aal 	  (-1 

aandelen_een_vmoek_toLuittrecling_hehhen 	 anetdaaitoe ç(  	
dow-de-vermootsehap-ter-besehikking-gestelde--formeliert-deze-verzoek-en-gaan- 
	enkel---uit-van-aandeelkouder-s--die-tegen-de--omvnrming-in--een-GV--V---helgben- 

gestemd-en-voor--cle-aandelen-waafmee--áj--hebben-tegengestemdr-zodat-is--voldaan- ,4 
—aan-de-voer-waerde-van-art,-77-§--3 van de-wet--van 12mei2O4L1; 	55 
	clat-':geen-enkele---aandeelkoucler--cle--uittreding-heeft---gewaagd----voor---een 
	aandelenpakket-waarv-an-de--totale-pri:is---meer-dan,-honderddMzend-euro-(€ 5 

S-s-
s3 

-,--preeent-ven-het-toteal-aantal-aandelen-ver~rnordigt; 	c 

	dat-de-dFGMpel-Va-FI-C1T-iG-pl:OGGIIt43-9M-Vall-h-e-t-tOtaal-aagál-aalldgefl.-W-aftIWOer-het-  ( 

	nittredingsreeht-wordt--gevraagd-;-friet--wopcit-overgesehreden-en-clat-gelet-op-de c7 

	

.—free--fleat-z-oals-die-bestond--voorafgaandelijk-aan-huidige-ktitengewone-algemene 	
vergederingrhet-enkele-feit-clat-het-uittredingsreekt-wordt-uitgeoefend--voor---C <-( 

s- 
	andelen-niet-tot-gevolg-heeft dat-de-ƒr-ee-fl-oat-daelt-ondet--de--dpempel-dertig 	

	

pp:went (3-0--9,43).  	
131~g-ciin-ook-de-dercle-en-de-vierde-opsehortende--voo~den-wearatin-de 

-onworming-~de--vastgnedbevalc--in--eerr-gereglernentrerde-vas~eutschwairen 
-de-daartoe-s-treldc-encle-statutenwij-zigingen-war-en-onder-worpen-rveaeld.  
	De-voorzitter-stelt-voorts-v-a-st 	. 
- 	dat-het--totaal-attnt-E&affndelen-waar-veor-detredjng-werd-gevraagd lager-is-clan 2 
	het_maximm___aantal___aandelen_dat___cle___v_enneetsehap—kan.----verkaligen --f3 

overeenkomst-ig-arlikel--b20----W-r-V-enn-.-.;-d-at-bijgevolg  geen-reehtstree-kse-ink-oep 7  

door-derden-rnoet gebeurenronvenninderd-de-mogelijkkád-v-an-de-vermootisehap is-
--s 	om-eommand-te-ve-rklaren-namens één-of-meerdere-derden; 	 
	dat-de-algemene-vergade-ring-heeft--besloten-tot-inkoop-van-eigen-aandelen-zerals 7i. 
	uiteengezet-in-het-v-ierde-begluit;en-de--bevoegdheid--tot-knplementatie-claar-van - . 
	heeft-gedelegeerd-aan-twee-leclen-van-het-c1k:estieeomitér-gezamenlijk-llandelend: 	9 
	T-U-SSEN-KOMST  

Ventolgens zij-n--alhier--tus-sengekomen-;--de-B-V-B-A--''zIea:n--Panl--Sols'2---met-zetel-te-  g ( 
2222 I4egern-,--Denne1aan-2-2r-ingesekre-ven--in-het--reeht-sper-sonenregister-onder-nummer ,5z 
46-573607864-RPR-Antwerpen-afdeling-Meehelen;-vertegenweerdigd-do-or-lra-ar-vaste g.-,,  
vertegenwoordi~de-heer--Jean-Paul---S-0-LS,-vonrane.md,-CED__en_lid_van_het 8(4 
clireetieeornitás---en-me-vronw-In-ge-T-AST-CF-0--en-lid-van_het_cliteetiecomité,_die_in 85--  

uit-voering~-de-bevoegdheden-hen-verleencl-door-de-algemene--vergaderifig-met--het &C 
oog-op-de-implement-atio--van--het--besktit-tot-inkoop-door-cle--vennectsehap van-lraar sl 
eigen-aandele-n-in-het-kader-van-de-uittredingsprocedureleslissen_w.at_volgt-;---- 	_ 6,w 
- -(------de-vennoetsehap-g-aat-voor-eigen-rekening over-tot-aankoop-van 	 s,) 

1 00.000;0 0)-bedf aagt ; 

-----voor-de-prij,s-van-e~twintig-euro_nul_cent4-.21,0.0)_per_aande.el„hetzij- 



	in-totaalnder-gebrui-k-4e-maken-van-d 
	benoemen

dnotsehap-gaat-voor eigen rekening-over-tot--aankoop-van 	 

aandelen v 

	

entwintig eure-frubeent(C---2-1,00)-p-er-aarrderinetn 	 

6, 	in-totaal, zonder-ge-braik--te-maken-van-de--mogel-ij-khei-d-errrr-eommand-te 
benoemen;   c?c) 

	de-vermootsehap  ga  t voor-eigen rekening-over tot-aankoop-van 	9 

kO? 

10,3 

voor de priian_eenentwintig euro nul-eent-(g-2-1;00)--per-aandeel-,-hetij 

	in-toteg----zonder-g-ebruik-te-make rfropinkliérd 	om command-fe- 
I 0‘ 	benoemen. 	

De-venneet-sehap.,-reehtsgeld-ig 	vertegenwoord-igd-doer-twee-leden-v-an-het '1 
-ditieeentité gezamenlijk-handelend, v-efbindt-er---zieh-tee-em-hogervermelde tc-4' 
-koopprij-zen-te-betalen-door--middel~e~erisehr-ijving-naar-de-door-de-tatr-edenele ‘0, 
-aandeelhouder-s-mee-te-delen-bankrekeningenr---- 

.• 	De-uittredende-aancleelhouder-s-,--te-vveten-:- 	 

teven-bij deze-volmaeht-aan-mevrouw-Inge-T-AST-voomoemd,--CF-0--van- de t S-
venneotsehap-,--em-de---overelmeht-van-de-Ebandelen-inge,00lge-hen-uit+-reeling-in-te C 
sehr-ijven-in--het-aandelenregister-ontniddelgj-k--aanluitend-op-de-betaling-cleele 
v-ennootsehap-van-hogeni-ermelde-prij   1 tg- 

/ 	Voor wat betroft-de-gedematerialiseerde-aandelen-wr-binden-de-ttittredende 
aandeelhouders-er-zieh toe-o~n-verwij-ld4nst-metie-t~~-d- • e - or 20 

ele-uittreding-werd ge-vraagd-en-bekomen.~--beeken-naar-de-effee-tenfekening-op t 21 
naam van-de-vennootsehap-.-De-prij~l~den-betaald-onmicklellijk--aanightitend-op- 1 22 
-cleze-trans-fe t23 

Vaststelling door de algemene vergadering 
De algemene vergadering stelt voor zoveel als nodig vast : 
dat het besluit tot doelwijziging uitwerking heeft gekregen; 

t 

t 
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dat de statuten van de vennootschap ook voor het overige werd aangepast aan de 
vereisten van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvermootschappen; 
dat het voorbehoud waaraan de goedkeuring-  van de statutenwijzigingen door de 
FSMA was onderworpen, te weten dat deze zouden worden goedgekeurd door de 
algemene vergadering van de vennootschap, is vervallen; 
dat het voorbehoud waaraan de toekenning aan de vennootschap door de FSMA 
van een vergunning als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap was 
onderworpen, te weten de omvorming van de vennootschap van een 
	vastgoedbevak in een gereglementeerdvastgoedvennootschap, is vervallen, c_ 

- 	dat V alletaandllen—waawelr—laet-Lluittredingsireeht—weál--tkitgeekeen 
c4  evergenongen-deor-cle-vennootsehap-zelf;-en-dat-de-ver-biriterti-s-tot-bettling-van-de 

‘25,- aandelen—d-ic 	werden---eergenefnen—van—de—uittfedende--aandeelhoudes- op 
authengeke-en-uitvoerbare-wije-in-onderhavig-notarieel-proces-verbaal--vverd 

‘2.1 
zodanig datdat de openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal of openbare 
vastgoedbevak "Intervest Offices & Warehouses" met ingang van heden is omgev9rmd 
in een vergunde openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, 4it-on4er- 

aan4eeihoudors. 	  r 
STEMMING 
Deze vaststelling wordt gedaan met eenparigheid van stemmen. 

AFSLUITING 
Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de buitengewone algemene 

vergadering opgeheven om 

ONTWERP 
De comparanten erkennen voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte een 

ontwerp van de akte te hebben ontvangen, en zij verklaren dat zij deze voorafgaande 
mededeling als voldoende tijdig beschouwen. 

FISCALE VERKLARINGEN 
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)  
Ondergetekende minuuthoudende notaris verklaart dat het recht op geschriften 

verschuldigd met betrekking tot deze akte vijfennegentig euro nul cent (€ 95,00) 
bedraagt 

BEVESTIGING IDENTITEIT 
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-

natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitsbewijzen 
(identiteitskaarten) waarvan de respectieve nummers zijn vermeld in de aanhef van deze 
akte. 

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL 
Verleden te Antwerpen-Berchem, op datum en plaats als hoger vermeld. 
En na de integrale voorlezing van de akte voor wat• betreft de vermeldingen 

bedoeld in artikel 12 eerste alinea van de Organieke Wet Notariaat en de toelichting van 
de akte hebben de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend. 

(--r-zera r 
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Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) 
B-1-1/V: BE 458.623.918 

Naamloze Vennootschap 

Vastgoedbevak naar Belgisch recht 

Uitbreidingstraat 18 
2600 Berchem 

Getekend "Ne verlet?' als bage 
Eaarien epeen:)kaltt:eE::rnloVpQer;e4aSgQoileerd notaris 

AANWEZIGHEIDSLUST BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 27 OKTOBER 2014 
TE 2600 BERCHEM—ANTWERPEN, UITBREIDINGSTRAAT 18 



VEPTEGENWOORDIGElk 

OLMACáTDRAGER 

, ANDTEKENINGEN 

NSI NV Antareslaan 
2132 KA Hoofddorp 
Nederland 

7.953.557 Inge Tas 

BELLE ETOILE Uitbreidingstraat 18, 
2600 Berchem 

24.606 Inge Tas 

NORTHERN TRUST COMPANY 50 Bank Street, Canary 
Wharf, E14 SNT London 

37.773 Koen Van Huffel 

STATE STREET BANK TRUST 
COMPANY 

Heritage Drive 1776, 
Quincy, MA 02171, USA 

361.602 Koen Van Huffel 

CACEIS BANK 1/3 Place Valhubert 
75013 Paris, France 

3.573 Koen Van Huffel 

, 



VANGUARD TOTAL WORLD 
STOCK INDEX FUND 

100 Vanguard 
Boulevard, Malvern, 
Pennsylvania PA 19355, 
USA 179 

1.679 Inge Tas ' 

401111111111•' 
OW Mimi-  — 

VANGUARD TOTAL 
INTERNATIONAL STOCK 
INDEX FUND 

100 Vanguard 
Boulevard, Malvern, 
Pennsylvania PA 19355, 
USA 179 

38.105 Inge Tas 
, 

PUBLIC EMPLOYEES 
RETIREMENT SYSTEM OF 
OHIO 

277 East Town Street 
Columbus Ohio 43215  

2.041 Inge Tas 

\. 

PUBLIC EMPLOYEES 
RE 	I 1REMENT SYSTEM OF 
OHIO 

277 East Town Street 897 
Columbus Ohio 43215 

 Inge Tas 

BLACKROCK INDEX 
SELECTION FUND 

JP Morgan House 
International Financial 
Service Centre, Dublin1 
Ireland 

12.960 Inge Tas , 
., 

VANGUARD INVESTMENT 
SERIES PLC 

70 Sir John Rogerson's 

077 
quay, Dublin 2, Ireland  

794 Inge Tas 

GOVERNMENT OF NORWAY P.B. 1179 Sentrum N — 
0107 Oslo, Norway 122  

75.305 Inge Tas 

(_ 

—1-----  
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NORGES BANK (CENTRAL 
BANK OF NORWAY) 

P.B. 1179 Sentrum N — 5.748 
0107 Oslo, Norway 122  

Inge Tas 

MISSOURI EDUCATION 
PENSION TRUST 

3210 W. Truman 
Boulevard Jefferson
City MO 65109 USA 

2.333 Inge Tas 

ank 151' OP./D 

NFS LIMITED Trafalgar Court Les 
Banques St. Peter Port 
Guernsay GY1 3DA 

1.926 Inge Tas 

VANGUARD INTERNATIONAL 
PROPERTY SECURITIES 
INDEX FUND 

Level 34, 2 Southbank 
Boulevard, Southbank 
VIC 3006, Australia 009 

7.738 Inge Tas 

w 

VANGUARD INTERNATIONAL 
SMALL COMPANTIES INDEX 
FUND 

Level 34, 2 Southbank 
Boulevard, Southbank 
VIC 3006, Australia 

2.106 Inge Tas 

, 	-- 

EQ/REAL ESTATE PLUS 
PORTFOLIO 

1290 Avenue of the 

New York 10104, USA 
Americas, Floor 12,  

91 Inge Tas 

SUPER STATE FINANCIAL 
SERVICES AUSTRALIA 
LIMITED AS TRUSTEE FOR 
THE GLOBAL LISTED 
PRO PERTY SECURITIES 
SECTOR TRUST 

Level 7, 83 Clarence 
Street Sydney NSW 
2000 Australie 

841 Inge Tas 
...--- 

.....000"—  
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ONE PATH GLOBAL LISTED 

PROPERTY (HEDGED) INDEX 

Pooi_ 

Index Pool Level 23, 
242 Pittstreet Sydney, 
2000 Australia 

922 Inge Tas 

VANGUARD FTSE ALL-

WORLD EX-US SMALL-CAP 

INDEX FUND, A SERIES OF 

VANGUARD INTERNATIONAL 

EQUITY INDEX FUNDS 

100 Vanguard 
Boulevard, Malvern, 
Pennsylvania 19355, 
USA 

5.722 Inge Tas 
... 	e  

, 

PANAGORA ASSET 

MANAGEMENT 

470 Atlantic avenue 8th  
floor, Boston, 
Massachusetts, USA 

130 Inge Tas 

CITIGROUP 1 North Wall Quay, 23.815 
Dublin 1, Ireland  

Inge Tas 

STICHTING PENSIOENFONDS 

AHOLD MANDATE NOTHERN 

TRUST 

Provincieweg 11, 1506 
Zaandam, Nederland 

832 Inge Tas 

FRANCIS DEMBITZER Prins Albertlei 15 bus 
20, 2600 Berchenn  

5 Inge Tas ....------- 

2018 Antwerpen 
10 Romain Coppin ROMAIN COPPIN 	----MEtileiSe~aluag_211,.. 
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BAUDOUIN STOR Albert Elisabeth 
38, 1200 Bruxelles 

100 Baudouin Storms 

BERNARD MOULIN - r. ƒ-e_gta. 

7070 Le Roeulx 
422 Bernard Moulin 

FRANCINE SEVENS -Beek-stad- 	' 9520 
Sint-Lievens-Houtem 

86 Francine Sevens 

ROSA VAN DE VOORDE ,1» z -- - ,e. 	-i ,kan 11 
8790 Waregem 

316 Rosa Van De Voorde 

BERTIN MARECHAL 
, 

e 	e 	11 -rs 5 
4347 Fexhe Ht Clocher 

84 Berlin Maréchal 

ANDRE LECOMTE t.  ol - uont 
Kernmel 6, 1190 
Bruxelles 

255 André Lecomte 

DHR 8- 	P-'-71,.----1EVI -2. RreVECTir-----ASt-St-Mat21,9172.____ 
MEERSCHAUT Iddergem 

88 Robbrecht Van Roy 

6 



Inge Tas, cfo, en Jaccideline Mouzon 
De Stemopnemers 

Paul Christi 
De Voorzi 

Jean-Paul Sols 
De Secretaris 

Aststraat 21, 9472 
Iddergem 

113 Robbrecht Van Roy ROBRECHT V 	• e 

JACQUELINE PROVO - m 	- 	.ul Pastur 339 
bte 032, 6032 Mont-
sur-Marchienne 

200 Jacqueline Provost 

TOTAAL: 

g,sc . io 1 
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INTERVEST 
OFFICES & 
WAREHOUSES 
Feel Real Estate 

VOLMACHT 

c~yeJL_01  

Getekend "Ne varietur" als bijlege 
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris 

Eric DE EIEW EtcgrQQ Qp 	(10 ( 1(1 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet o 	 tschap 
worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: INTERVEST OFFICES & 
WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon of 
jacqueline.mouzon@intervest.be  

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de 
datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet 
voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. 

Ondergetekende, 

1. Rechtspersoon: 

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: NSI NV, moederonderneming van NSI Beheer II BV 

dewelke op haar beurt de controle heeft over VastNed Offices Benelux Holding BV 

Maatschappelijke zetel: Antareslaan 69-75, Postbus 3044 - NL-2130 KA Hoofddorp 

Geldig vertegenwoordigd door: de heer J. Buijs 

Wonende te: Krimpen aan den IJssel 

of 

2. Natuurlijke persoon: 

Familienaam: 

Voornaam: 

Woonplaats: 

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: 

629.672 gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, 

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van: 

7323.885 gewone aandelen op naam in volle eigendom, 

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES ", met maatschappelijke zetel te 
2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918 

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan: 

Inge Tas, lid van het directiecomté van Intervest Offices & Warehouses 	  

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te 
vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde 
naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden worden op de 

1  Schrappen wat niet past. 
2  Schrappen wat niet past. 
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maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 9.30 uur met agenda hierna beschreven, en 
om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie. 

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van 
een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, 
haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt 
gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.3  Om in aanmerking te 
komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de 
agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de 
volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de 
stemming. Intervest Offices & Warehouses, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid 
van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even 
welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht 
aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit 
moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de 
documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste 
onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL A — wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk 
doel 

1 Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het 
maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de 
Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt. 

Vereist geen stemming 

2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 
van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Vereist geen stemming 

3 Statutenwijziging (*): 	Herformulering van artikel 4 
van de statuten inzake het doel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

3  In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de 
volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of 
er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De 
volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp 
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of 
een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een 
andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van 
bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap 
controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van 
de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als 
bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de 
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een 
dergelijke persoon is. 
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au INTERVEST 
OFFICES & 
WAREHOUSES 
Feel Reel Egale 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL B — andere wijzigingen aan de statuten ( *) 
Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, 
zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de 
website www.intervest.be  onder "Investor Relations — 
beleggersinformatie — Algemene 
Aandeelhoudersvergadering", 	en 	waarvan 	de 
kenmerken — met 	inbegrip van 	het toegestane 
kapitaal en de bestaande machtigingen met 
betrekking tot de verwerving en vervreemding van 
eigen aandelen — onder voorbehoud van de 
verwijzingen naar de GW-wetgeving in plaats van 
naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek 
zijn aan die van de huidige statuten van de 
Vennootschap, met uitzondering van de volgende 
agendapunten onder titel B. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

a Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam 
van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan 
de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap. 

Voor 	het 	voorstel 	tot 
besluit wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone Algemene 
Vergadering. 

X 

b Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de 
statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe 
tekst inzake verbodsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

c Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de 
statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB 
van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

d Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de 
statuten 	inzake 	de 	wijziging 	van 	het 
maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 
december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
schrapping 	van 	de 	verwijzing 	naar 	de 	netto- 
inventariswaarde. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. X 

e Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de 
statuten inzake aandelen, obligaties en warrants 
naar 	het 	KB 	van 	7 	december 	2010 	inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedven nootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

f Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake 
benoeming, ontslag en vacature door de hierna 
vermelde tekst. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 
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E 

CW
INTERVEST 
OFFICES & 
WAR EHOUSES 
Feel Reel Estate 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

g Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde lid en vierde lid van artikel 13 van de 
statuten inzake het intern bestuur door de hierna 
vermelde tekst, en vervanging van de woorden 
"vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respec-
tievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van 
dit artikel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

h Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk 
optreden van twee bestuurders in het eerste lid van 
artikel 	14 	van 	de 	statuten 	inzake 	de 	externe 
vertegenwoordiging 	en 	integrale schrapping van 
het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

i Vervanging van de huidige tekst van het derde lid 
en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake 
het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en 
vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van 
artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van 
bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een 
zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op 
de leden van het directiecomité. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

j Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de 
bezoldiging van de bestuurders. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

k Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de 
statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 
7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

I Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de 
statuten inzake controle. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

m Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de 
statuten inzake de bevoegdheid van de algemene 
vergadering, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

n Hernummering van artikel 27bis van de statuten 
inzake 	de 	algemene 	vergadering 	van 
obligatiehouders in artikel 28, en 	hernummering 
van alle daaropvolgende artikelen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 
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• 
Wi  j INTERVEST 

OFFICES & 
WAREHOUSES 
Feel Real Estate 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

o Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de 
statuten 	inzake 	boekjaar, 	jaarrekening 	en 
jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door 
een verwijzing 	naar de toepasselijke wetgeving 
inzake 	 gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

p Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de 
statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

q Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de 
statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

r Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de 
statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 
augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving 	inzake 	gereglementeerde 	vastgoed- 
vennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

s Toevoeging 	van 	een 	nieuw 	artikel 	38 	(na 
hernummering) 	in 	de 	statuten 	betreffende 	de 
overgangsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

TITEL C — verkrijging van eigen aandelen 
Voorwaardelijk 	besluit 	van 	de 	algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste 
lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot 
verkrijging door de Vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot 
commandverklaring) in het kader van de mogelijke 
uitoefening door één of meer aandeelhouders van 
hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. X 

TITEL D — recht van uittreding 
1 Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de 

in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding 
georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de 
Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het 
uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft 
tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de 
Vennootschap www.intervest.be  onder "Investor Relations — beleggersinformatie 
— Algemene Aandeelhoudersvergadering". 

Vereist 	geen 
stemming 	- 	zie 
eveneens 	(***) 

hieronder 

2 Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van 
uittreding hebben uitgeoefend. 

Vereist 	geen 
stemming 
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• 
al j INTERVEST 

OFFICES & 
WAREHOUSES 
Feel Reel Fatale 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

TITEL E — delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten 
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling 
van de formaliteiten, 

Voor het voorstel tot het 
toekennen wordt verwezen 
naar de 	agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

	

1. 	(*) Onder de volgende opschortende voorwaarden: 

(i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de 
Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij 
de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de 
Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op 
de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten 
die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en 

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend 
worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: 

3 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

	

2. 	(**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de 
voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel 

	

3. 	(***): Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht 
voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de 
goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de 
ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan 
een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor 
voorziene formulier in op de dag van de vergadering: 

3A - NEEN (schrappen wat niet past) 

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht 
gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het 
hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering 
zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van 
huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door 
haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, 
noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die 
een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide 
volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn. 
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Gedaan te 

witofrii  
Op 

Handtekening: 

hif 

/ 
11:lli INTERVEST 

OFFICES & 
WAR EHOUSES 
Feel Reet Estete 

Verklaring van de aandeelhouder 

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 
geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde 
agenda of hun verslag. 

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende: 

a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering; 
b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering 

is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen; 
c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle 

voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen; 
d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder 

hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.. 
e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de 

uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger. 

************************** 
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I NTERVEST 
OFFICES & 
WAR EHOU S ES 

VOLMACHT 

rechtsvorm: 4:--Pilat": 	eu"(̂7- 4 >f 	1".1?(li‘c-c"-S 	/(' 

riv r~ 4r 3  `) 7 7  (, 2_ /9/7 f reM Me) 

Jc°C1/,-1- 4 

3 ,70 	Ve--= 

1. Rechtspersoon: 

Maatschappelijke benaming en 

- Maatschappelijke zetel: 

Geldig vertegenwoordigd door: 

- Wonende te: 
0 
3 

Getekend "Na varietur" als bijlage 
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris 

Eric DE BIE to aeren op 	 / 11 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap 
worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: INTERVEST OFFICES & 
WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon of 
jacq uel i ne. mouzon@i ntervest. be  

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de 
datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet 
voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. 

Ondergetekende, 

of 

2. Natuurlijke persoon: 

- Familienaam: 

- Voornaam: 

- Woonplaats: 

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: 

C Z  3 	Z 	gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in-naal~dór97-iri--- 
vracht-gebruikl  

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van: 

gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik2  

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES ", met maatschappelijke zetel te 
2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918 

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan: 

 

i7e.v  A 	.17 

 

7-14  -r 

 

   

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te 
vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde 
naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden worden op de 

1  Schrappen wat niet past. 
2  Schrappen wat niet past. 
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4. 



maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 930 uur met agenda hierna beschreven, en 
om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie. 

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van 
een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, 
haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt 
gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.3  Om in aanmerking te 
komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de 
agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de 
volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de 
stemming. Intervest Offices & Warehouses, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid 
van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even 
welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht 
aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit 
moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de 
documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste 
onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL A — wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk 
doel 

1 Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het 
maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de 
Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt. 

Vereist geen stemming 

2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 
van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Vereist geen stemming 

3 Statutenwijziging (*): 	Herformulering van artikel 4 
van de statuten inzake het doel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

1)c 

3  In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de 
volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of 
er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De 
volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp 
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of 
een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een 
andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van 
bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap 
controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van 
de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als 
bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de 
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een 
dergelijke persoon is. 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL B — andere wijzigingen aan de statuten (**) 
Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, 
zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de 
website www.intervest.be  onder "Investor Relations — 
beleggersinformatie — Algemene 
Aandeelhoudersvergadering", 	en 	waarvan 	de 
kenmerken 	— 	met 	inbegrip 	van 	het toegestane 
kapitaal en de bestaande machtigingen met 
betrekking tot de verwerving en vervreemding van 
eigen aandelen — onder voorbehoud van de 
verwijzingen naar de GW-wetgeving in plaats van 
naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek 
zijn aan die van de huidige statuten van de 
Vennootschap, met uitzondering van de volgende 
agendapunten onder titel B. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

a Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam 
van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan 
de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap. 

Voor 	het 	voorstel 	tot 
besluit wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone Algemene 
Vergadering. 

X 

b Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de 
statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe 
tekst inzake verbodsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

A(/  

c Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de 
statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB 
van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

5e.  

d Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de 
statuten 	inzake 	de 	wijziging 	van 	het 
maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 
december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
schrapping 	van 	de 	verwijzing 	naar 	de 	netto- 
inventariswaarde. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

y 

e Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de 
statuten inzake aandelen, obligaties en warrants 
naar 	het 	KB 	van 	7 	december 	2010 	inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

f Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake 
benoeming, ontslag en vacature door de hierna 
vermelde tekst. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

p< 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

g Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde lid en vierde lid van artikel 13 van de 
statuten inzakeinzake het intern bestuur door de hierna 
vermelde tekst, en vervanging van de woorden 
"vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respec-
tievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van 
dit artikel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

h Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk 
optreden van twee bestuurders in het eerste lid van 
artikel 	14 	van 	de 	statuten 	inzake 	de 	externe 
vertegenwoordiging en 	integrale 	schrapping van 
het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

i< 

i Vervanging van de huidige tekst van het derde lid 
en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake 
het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en 
vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van 
artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van 
bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een 
zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op 
de leden van het directiecomité. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

j Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de 
bezoldiging van de bestuurders. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

gi 

k Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de 
statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 
7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

y 

I Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de 
statuten inzake controle. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

m Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de 
statuten inzake de bevoegdheid van de algemene 
vergadering, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	- 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

n Hernummering van artikel 27bis van de statuten 
inzake 	de 	algemene 	vergadering 	van 
obligatiehouders in artikel 	28, en 	hernummering 
van alle daaropvolgende artikelen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

y 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 	, 
hou-
ding 

o Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de 
statuten inzake boekjaar, jaarrekening en 
jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving 
inzake 	 gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

p Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de 
statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

()( 

q Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de 
statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

r Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de 
statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 
augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving 	inzake 	gereglementeerde 	vastgoed- 
vennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

x.  

s Toevoeging 	van 	een 	nieuw 	artikel 	38 	(na 
hernummering) 	in 	de 	statuten 	betreffende 	de 
overgangsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

k 

TITEL C — verkrijging van eigen aandelen 
Voorwaardelijk 	besluit 	van 	de 	algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste 
lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot 
verkrijging door de Vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot 
commandverklaring) in het kader van de mogelijke 
uitoefening door één of meer aandeelhouders van 
hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

])( 

TITEL D — recht van uittreding 
1 Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de 

in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding 
georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de 
Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het 
uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft 
tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de 
Vennootschap www.intervest.be  onder "Investor Relations — beleggersinformatie 
— Algemene Aandeelhoudersvergadering". 

Vereist 	geen 
stemming 	- 	zie 
eveneens 	(***) 

hieronder 

2 Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van 
uittreding hebben uitgeoefend. 

Vereist 	geen 
stemming 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL E — delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten 
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling 
van de formaliteiten, 

Voor het voorstel tot het 
toekennen wordt verwezen 
naar de 	agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

	

1. 	(*) Onder de volgende opschortende voorwaarden: 

(i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de 
Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij 
de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de 
Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op 
de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten 
die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en 

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend 
worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: 

3 %) van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

	

2. 	(**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de 
voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel 

	

3. 	(***): Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht 
voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de 
goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de 
ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan 
een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor 
voorziene formulier in op de dag van de vergadering: 

JA - NEEN (schrappen wat niet past) 

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht 
gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het 
hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering 
zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van 
huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door 
haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, 
noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die 
een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide 
volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn. 
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Verklaring van de aandeelhouder 

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 
geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde 
agenda of hun verslag. 

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende: 

a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering; 
b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering 

is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen; 
c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle 

voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen; 
d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder 

hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.. 
e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de 

uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger. 

Gedaan te 

Op 

Handtekening: Handtekening: 

I) 0 

************************** 
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KEMPEN & CO 
Merchant Bank 

Proxy 

THE UNDERSIGNED: 

Kempen Custody Services N.V., located at Amsterdam 

acting in its capacity as custodian for the shares of the clients of Kempen & Co, which are held in 
sub-custody by KAS BANK N.V., and as such entitled to attend the General Meeting of the issuers of 
these shares, (the issuers each further referred to as "Company"), and as such duly represented by its , 
Mr,  , 

HEREBY GRANTS POWER OF ATTORNEY TO: 

KAS BANK N.V., located at Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, with the right of substitution, 

to deposit shareholder's shares of the Company that are in the custody of KAS BANK N.V., and to 
attend, vote, and exercise any other rights of shareholder as KAS BANK N.V. sees fit or necessary, at 
any General Meeting of Shareholders of the Company and adjournment thereof. This power of 
attorney can be cancelled by Kempen Custody Services N.V. at any time in writing. 

Signed in Amsterdam on 03 May 2010 

..,...—Kernpon..Custody Services. 

By: C. van Herwalt1 n Director Kempen Custody Services 

By: W.  

Kempen & Co NV. I Beethovenstraat 300 1 1077 WZ Amsterdam 1 P.O. Box 75666 1 1070 AR Amsterdam 1 The Netherlands rsi 
Tel +31 (0)20-348 8000 1 Fax +31 (0)20-348 8400 1 Commercial register Amsterdam 34186722 1 Bank account no 22.36.30.160 1 www.kempen.ril 	g 

Kempen & Co NV. is a 100% subsidiary of Van Lanschotk Daalders 



VOLMACHT 

INTERVEST 
OFFICES & 
WAREHOUSES 

ificai Eslatu 

2. Natuurlijke persoon: 

Familienaam: 

Voornaam: 

Woonplaats: 

1. Rechtspersoon: 

- Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: 

Maatschappelijke zetel: 

Geldig vertegenwoordigd door: 

- Wonende te: 

ÇEu: e-T-01,1C--- NV 

C~P 	 M() 
\144- L>eL"Ve_m? 

c's\J\oc i  

cv-,\,- 	 co-Ld-elc 
of 

Getekend "", 	bijlage 
aan een n .. 	voor geassocieerd notaris 
Eric DE bit; ta Loren op 2----//10,41 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap 
worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: INTERVEST OFFICES & 

WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon of 
jacqueli ne. mouzon©i ntervest. be  

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de 
datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet 
voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. 

Ondergetekende, 

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: 

vruchtgebruik' 

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van: 

	 gewone aandelen op naam in volle eigendom, in-Raakte-eigendom,-in 
vruchtge-bruik2  

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES ", met maatschappelijke zetel te 
2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918 

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan: 

k mR 	(Dhs  

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te 
vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde 
naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden worden op de 

1  Schrappen wat niet past. 
2  Schrappen wat niet past. 

gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
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maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 9.30 uur met agenda hierna beschreven, en 
om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie. 

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van 
een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, 
haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt 
gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.3  Om in aanmerking te 
komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de 
agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de 
volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de 
stemming. Intervest Offices & Warehouses, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid 
van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even 
welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht 
aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit 
moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de 
documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste 
onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL A — wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk 
doel 

1 Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het 
maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de 
Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt. 

Vereist geen stemming 

2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 
van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Vereist geen stemming 

3 Statutenwijziging (*): 	Herformulering van artikel 4 
van de statuten inzake het doel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

x 

3  In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de 
volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of 
er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De 
volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp 
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of 
een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een 
andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van 
bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap 
controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van 
de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als 
bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de 
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een 
dergelijke persoon is. 
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INTt..LSI 
Ufl•KJES 6 

ARE.›.15E11 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL B — andere wijzigingen aan de statuten (**) 
Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, 
zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de 
website www.intervest.be  onder "Investor Relations — 
beleggersinformatie — Algemene 
Aa ndeel houdersvergad eri ng", 	en 	waarvan 	de 
kenmerken 	— 	met 	inbegrip 	van 	het toegestane 
kapitaal en de bestaande machtigingen met 
betrekking tot de verwerving en vervreemding van 
eigen aandelen — onder voorbehoud van de 
verwijzingen naar de GW-wetgeving in plaats van 
naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek 
zijn aan die van de huidige statuten van de 
Vennootschap, met uitzondering van de volgende 
agendapunten onder titel B. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

a Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam 
van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan 
de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap. 

Voor 	het 	voorstel 	tot 
besluit wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone Algemene 
Vergadering. 

)c 
b Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de 

statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe 
tekst inzake verbodsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

c Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de 
statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB 
van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

d Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de 
statuten 	inzake 	de 	wijziging 	van 	het 
maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 
december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
schrapping 	van 	de 	verwijzing 	naar 	de 	netto- 
inventariswaarde. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

k 
e Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de 

statuten inzake aandelen, obligaties en warrants 
naar 	het 	KB 	van 	7 	december 	2010 	inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. X 

f Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake 
benoeming, ontslag en vacature door de hierna 
vermelde tekst. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 
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CW
Pdtq'il Si 
CV:r!ch. & 
WARE ■Okl5E5 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

g Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde lid en vierde lid van artikel 13 van de 
statuten inzake het intern bestuur door de hierna 
vermelde tekst, en vervanging van de woorden 
"vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respec-
tievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van 
dit artikel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

h Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk 
optreden van twee bestuurders in het eerste lid van 
artikel 	14 	van 	de 	statuten 	inzake 	de 	externe 
vertegenwoordiging 	en 	integrale 	schrapping 	van 
het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

i Vervanging van de huidige tekst van het derde lid 
en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake 
het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en 
vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van 
artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van 
bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een 
zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op 
de leden van het directiecomité. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

j Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de 
bezoldiging van de bestuurders. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

x 

k Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de 
statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 
7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

I Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de 
statuten inzake controle. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

m Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de 
statuten inzake de bevoegdheid van de algemene 
vergadering, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)( 

n Hernummering van artikel 27bis van de statuten 
inzake 	de 	algemene 	vergadering 	van 
obligatiehouders in artikel 	28, en 	hernummering 
van alle daaropvolgende artikelen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)( 
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ICW ERVES 

WARE■-,DUSES 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

o Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de 
statuten 	inzake 	boekjaar, 	jaarrekening 	en 
jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door 
een verwijzing 	naar de toepasselijke wetgeving 
inzake 	 gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

y\  

p Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de 
statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

q Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de 
statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

x 

r Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de 
statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 
augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving 	inzake 	gereglementeerde 	vastgoed- 
vennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

s Toevoeging 	van 	een 	nieuw 	artikel 	38 	(na 
hernummering) 	in 	de 	statuten 	betreffende 	de 
overgangsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)( 

TITEL C — verkrijging van eigen aandelen 
Voorwaardelijk 	besluit 	van 	de 	algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste 
lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot 
verkrijging door de Vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot 
commandverklaring) in het kader van de mogelijke 
uitoefening door één of meer aandeelhouders van 
hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

, 
X 

TITEL D — recht van uittreding 
1 Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de 

in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding 
georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de 
Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het 
uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft 
tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de 
Vennootschap www.intervest.be  onder "Investor Relations — beleggersinformatie 
— Algemene Aandeelhoudersvergadering". 

Vereist 	geen 
stemming 	- 	zie 
eveneens 	(***) 

hieronder 

2 Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van 
uittreding hebben uit eoefend. 

Vereist 	geen 
stemming 
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IIM tiT 
UfriCES & 

-OUSES 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

TITEL E — delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten 
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling 
van de formaliteiten, 

Voor het voorstel tot het 
toekennen wordt verwezen 
naar de 	agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

\c 
/ 

	

1. 	(*) Onder de volgende opschortende voorwaarden: 

(i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de comrnandverklaring daar de 
Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij 
de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de 
Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op 
de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten 
die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en 

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend 
worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: 

3 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

	

2. 	(**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de 
voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel 

	

3. 	(***): Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht 
voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de 
goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de 
ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan 
een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor 
voorziene formulier in op de dag van de vergadering: 

JA - NEEN (schrappen wat niet past) 

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht 
gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het 
hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering 
zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van 
huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door 
haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, 
noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die 
een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide 
volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn. 
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Gedaan te  cle-ist (1)~ 
op h)  1  

Handtekening: 	 Pc.ki—SL 

************************** 

cIJu t -11;v15- 'i 
Of f ?CES & 

WAR E i-,50U SFS 
+,•  

Verklaring van de aandeelhouder 

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 
geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde 
agenda of hun verslag. 

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende: 

a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering; 
b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering 

is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen; 
c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle 

voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen; 
d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder 

hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.. 
e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de 

uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger. 
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Getekend "Ne varleturn als bijlage 
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris 
Eric DE BIE te Ekeren op re 	(ic( fh 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap 
worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: INTERVEST OFFICES 81. 
WAREHousEs, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchenn, ter attentie van Jacqueline Mouzon of 
jacqueline.mouzon@intervest.be  

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de 
datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet 
voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. 

Ondergetekende, 

1. Rechtspersoon: 

- Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: 

- Maatschappelijke zetel: 

- Geldig vertegenwoordigd door: 

- Wonende te: 

NORTHEPN TRUST COMP. 
50 BANK STREET, CANARY WHARF, 
E14 5NT LONDON,UK 

of 

2. Natuurlijke persoon: 

Familienaam: 

Voornaam: 

- Woonplaats: 

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: 

gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik' 

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van: 

SI '1 'T3 
	

gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik2  

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES & INAREHOUSES  met maatschappelijke zetel te 
2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918 

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan: 

01, 	("Pan . 

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te 
vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde 
naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden worden op de 

Schrappen wat niet past. 
2  Schrappen wat niet past. 

1/7 



maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 9.30 uur met agenda hierna beschreven, en 
om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven inteptie. 

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van 
een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, 
haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt 
gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.3  Om in aanmerking te 
komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de 
agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de 
volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de 
stemming. Intervest Offices & Warehouses, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid 
van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even 
welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht 
aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit 
moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de 
documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste 
onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL A — wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk 
doel 

1 Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het 
maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de 
Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt. 

Vereist geen stemming 

2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 
van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Vereist geen stemming 

3 Statutenwijziging (*); 	Herformulering van artikel 4 
van de statuten inzake het doel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. \gg 

3  In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de 
volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of 
er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De 
volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp 
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of 
een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een 
andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ij) een lid is van de raad van 
bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap 
controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van 
de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als 
bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de 
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een 
dergelijke persoon is. 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL B — andere wijzigingen aan de statuten (**) 
Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, 
zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de 
website www.intervest.be  onder "Investor Relations — 
beleggersinformatie — Algemene 
Aandeelhoudersvergadering", 	en 	waarvan 	de 
kenmerken 	— 	met 	inbegrip 	van 	het toegestane 
kapitaal en de bestaande machtigingen met 
betrekking tot de verwerving en vervreemding van 
eigen aandelen — onder voorbehoud van de 
verwijzingen naar de GW-wetgeving in plaats van 
naar de vastgoedbevalwetgeving, letterlijk identiek 
zijn aan die van de huidige statuten van de 
Vennootschap, met uitzondering van de volgende 
agendapunten onder titel B. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

W 
a Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam 

van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan 
de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap. 

Voor 	het 	voorstel 	tot 
besluit wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone Algemene 
Vergadering. 54 

b Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de 
statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe 
tekst inzake verbodsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. > 

c Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de 
statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB 
van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen.  
Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de 
statuten inzake de wijziging van het 
maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 
december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
schrapping 	van 	de 	verwijzing 	naar 	de 	netto- 
inventariswaarde. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 
Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

1/4, 

d 

e Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de 
statuten 	inzake aandelen, 	obligaties en warrants 
naar 	het 	KB 	van 	7 	december 	2010 	inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)4 
f Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 

derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake 
benoeming, ontslag en vacature door de hierna 
vermelde tekst. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

›/ 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

g Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde lid en vierde lid van artikel 13 van de 
statuten inzake het intern bestuur door de hierna 
vermelde tekst, en vervanging van de woorden 
"vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respec-
tievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van 
dit artikel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

'4 
h Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk 

optreden van twee bestuurders in het eerste lid van 
artikel 	14 	van 	de 	statuten 	inzake 	de 	externe 
vertegenwoordiging 	en 	integrale 	schrapping 	van 
het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. /54  

i Vervanging van de huidige tekst van het derde lid 
en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake 
het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en 
vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van 
artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van 
bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een 
zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op 
de leden van het directiecomité. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

j Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de 
bezoldiging van de bestuurders. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

IA  

t)  
k Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de 

statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 
7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. X 

I Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de 
statuten inzake controle. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. W 

m Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de 
statuten inzake de bevoegdheid van de algemene 
vergadering, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering.  

n Hernummering van artikel 27bis van de statuten 
inzake 	de 	algemene 	vergadering 	van 
obligatiehouders 	in 	artikel 	28, en 	hernummering 
van alle daaropvolgende artikelen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)4  
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

o Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de 
statuten inzake boekjaar, jaarrekening en 
jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving 
inzake 	 gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

-4  
p Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de 

statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. }° 

q Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de 
statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. )0  

r Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de 
statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 
augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving 	inzake 	gereglementeerde 	vastgoed- 
vennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

s Toevoeging 	van 	een 	nieuw 	artikel 	38 	(na 
hernummering) 	in 	de 	statuten 	betreffende 	de 
overgangsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

TITEL C — verkrijging van eigen aandelen 
Voorwaardelijk 	besluit 	van 	de 	algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste 
lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot 
verkrijging door de Vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot 
commandverklaring) in het kader van de mogelijke 
uitoefening door één of meer aandeelhouders van 
hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

TITEL D — recht van uittreding 
1 Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de 

in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding 
georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de 
Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het 
uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft 
tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de 
Vennootschap www.intervest.be  onder "Investor Relations — beleggersinformatie 
— Algemene Aandeelhoudersvergadering". 

Vereist 	geen 
stemming 	- 	zie 
eveneens 	(***) 

hieronder 

2 Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van 
uittreding hebben uitgeoefend. 

Vereist 	geen 
stemming 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- - 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

TITEL E — delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten 
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling 
van de formaliteiten, 

Voor het voorstel tot het 
toekennen wordt verwezen 
naar 	de 	agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. V5 

	

1. 	(*) Onder de volgende opschortende voorwaarden: 

(i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de 
Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij 
de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de 
Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op 
de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten 
die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en 

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend 
worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: 

3 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

	

2. 	(**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de 
voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel 

	

3. 	(***): Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht 
voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de 
goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de 
ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan 
een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor 
voorziene formulier in op de dag van de vergadering: 

JA - NEEN (schrappen wat niet past) 

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht 
gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het 
hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering 
zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van 
huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door 
haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, 
noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die 
een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide 
volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn. 
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Verklaring van de aandeelhouder 

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 
geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde 
agenda of hun verslag. 

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende: 

a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering; 
b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering 

is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen; 
c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle 

voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen; 
d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder 

hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.. 
e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de 

uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger. 

Gedaan te  

Op 	0e-E  

  

 

Handtekening: 
Jelin Thomas 

Process Supervisor 

************'************** 

G101----Tb Voog, \ioLMh-e_NT 
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VOLMACHT 

Rechtspersoon: 

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: 

Maatschappelijke zetel: 

Geldig vertegenwoordigd door: 

Wonende te: 

5.-rpere• 	6RNK,  

--c-teusl Co \-Arty 
1'776 He---- Kri- 	DRAVE 

(sei 	2—t1 

US A 

Getekend "Na varietur" als bijlage 
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris 
Eric DE BIE te Ekeren op 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap 
worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: INTERVEST OFFICES 8t 
1A/AREHousEs, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon of 
jacqueline.mouzon@intervest.be  

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de 
datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet 
voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. 

Ondergetekende, 

2. Natuurlijke persoon: 

- Familienaam: 

- Voornaam: 

- Woonplaats: 

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: 

gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik' 

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van: 

	 gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik2  

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES ed. WAREHOUSES ", met maatschappelijke zetel te 
2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918 

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan: 

1 ./;44,1 	 

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te 
vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde 
naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden worden op de 

1  Schrappen wat niet past. 
2  Schrappen wat niet past. 
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maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 9.30 uur met agenda hierna beschreven, en 
om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie. 

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van 
een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, 
haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt 
gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.3  Om in aanmerking te 
komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de 
agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de 
volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de 
stemming. Intervest Offices & Warehouses, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid 
van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even 
welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht 
aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit 
moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de 
documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste 
onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL A — wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk 
doel 

1 Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het 
maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de 
Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt. 

Vereist geen stemming 

2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 
van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Vereist geen stemming 

3 Statutenwijziging 	(*): 	Herformulering van artikel 4 
van de statuten inzake het doel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering.  

3  In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de 
volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of 
er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De 
volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp 
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of 
een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een 
andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van 
bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap 
controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van 
de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als 
bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de 
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een 
dergelijke persoon is. 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL B — andere wijzigingen aan de statuten (**) 
Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, 
zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de 
website www.intervest.be  onder "Investor Relations — 
beleggersinformatie — Algemene 
Aandeelhoudersvergadering", 	en 	waarvan 	de 
kenmerken 	— 	met 	inbegrip 	van 	het 	toegestane 
kapitaal en de bestaande machtigingen met 
betrekking tot de verwerving en vervreemding van 
eigen aandelen — onder voorbehoud van de 
verwijzingen naar de 9N-wetgeving in plaats van 
naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek 
zijn aan die van de huidige statuten van de 
Vennootschap, met uitzondering van de volgende 
agendapunten onder titel B. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

31420 

13 2 
a Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam 

van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan 
de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap. 

Voor 	het 	voorstel 	tot 
besluit wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone Algemene 
Vergadering. k) 

b Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de 
statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe 
tekst inzake verbodsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. >4  

c Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de 
statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB 
van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen.  
Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de 
statuten inzake de wijziging van het 
maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 
december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
schrapping 	van 	de 	verwijzing 	naar 	de 	netto- 
inventa ri swaa rde. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 
Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)49  

)0  

d 

e Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de 
statuten inzake aandelen, obligaties en warrants 
naar 	het 	KB 	van 	7 	december 	2010 	inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

,e)  
f Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 

derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake 
benoeming, ontslag en vacature door de hierna 
vermelde tekst. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

Yi  
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

g Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde lid en vierde lid van artikel 13 van de 
statuten inzake het intern bestuur door de hierna 
vermelde tekst, en vervanging van de woorden 
"vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respec-
tievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van 
dit artikel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

\P 
h Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk 

optreden van twee bestuurders in het eerste lid van 
artikel 	14 	van 	de 	statuten 	inzake 	de 	externe 
vertegenwoordiging 	en 	integrale 	schrapping 	van 
het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. Yi 

i Vervanging van de huidige tekst van het derde lid 
en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake 
het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en 
vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van 
artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van 
bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een 
zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op 
de leden van het directiecomité. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)<3  
j Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de 

bezoldiging van de bestuurders. 
Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

, 
P 

k Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de 
statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 
7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. V) 

I Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de 
statuten inzake controle. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. '0 

m Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de 
statuten inzake de bevoegdheid van de algemene 
vergadering, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. ‘to 

n Hernummering van artikel 27bis van de statuten 
inzake 	de 	algemene 	vergadering 	van 
obligatiehouders in 	artikel 	28, en 	hernummering 
van alle daaropvolgende artikelen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

Y)  
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

o Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de 
statuten inzake boekjaar, jaarrekening en 
jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving 
inzake 	 gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

\A 
p Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de 

statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 
december 	2010 	door 	een 	verwijzing 	naar 	de 
toepasselijke wetgeving 	inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 1,g 

q Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de 
statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 
december 	2010 	door 	een 	verwijzing 	naar 	de 
toepasselijke wetgeving 	inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. \O 

r Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de 
statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 
augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving 	inzake 	gereglementeerde 	vastgoed- 
vennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

‘f4 
s Toevoeging 	van 	een 	nieuw 	artikel 	38 	(na 

hernummering) 	in 	de 	statuten 	betreffende 	de 
overgangsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering.  

TITEL C — verkrijging van eigen aandelen  
Voorwaardelijk besluit van de algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste 
lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot 
verkrijging door de Vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot 
commandverklaring) in het kader van de mogelijke 
uitoefening door één of meer aandeelhouders van 
hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen.  
TITEL D — recht van uittreding  
Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring 
in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 
georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen door 
Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier 
uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige 
tegengestemd waarvan het model beschikbaar 
Vennootschap www.intervest.be  onder "Investor Relations 
— AI emene Aandeelhoudersvergaderin ". 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de, 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

door de Vergadering van de 
uitoefening door de 

van het recht van uittreding 
mei 2014 betreffende de 

de 	terugbezorging 	op 	de 
van uitoefening van het 

aandeelhouder 	die 	heeft 
is 	op 	de website 	van 	de 

— beleggersinformatie 

—,?1 

Vereist 
stemming 
eveneens 
hieronder 

- 
geen 

zie 
(***) 

1 

2 Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van 
uittreding hebben uitgeoefend. 

Vereist 	geen 
stemming 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL E — delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten 
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling 
van de formaliteiten, 

Voor het voorstel tot het 
toekennen wordt verwezen 
naar de 	agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. )6/  

	

1. 	(*) Onder de volgende opschortende voorwaarden: 

(i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de 
Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij 
de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de 
Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (connmand)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op 
de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten 
die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en 

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend 
worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: 

3 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

	

2. 	(**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de 
voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel 

	

3. 	(***): Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht 
voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de 
goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de 
ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan 
een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor 
voorziene formulier in op de dag van de vergadering: 

JA - NEEN (schrappen wat niet past) 

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht 
gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het 
hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering 
zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van 
huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door 
haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, 
noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die 
een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide 
volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn. 
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Verklaring van de aandeelhouder 

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 
geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde 
agenda of hun verslag. 

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende: 

a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering; 
b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering 

is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen; 
c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle 

voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen; 
d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder 

hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.. 
e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de 

uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger. 

Gedaan te Ani\-~a~ 

Op  k.O\  (kt- 2-(DI1  

Handtekening: 

Jelin Thomas 	 ,Javsel 

Process Supervisor 	 Proc 	rrvkor 

************************** 

ce 	Voolk V ot_mAel-vi " 
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INTERVEST 
OFFICES 84 
WAREHOUSES 
Feel Real Estate 

Getekend "Ne varietur" als bijlage 
aan een akte verleden voor geaSSC)Cleerd notaris 
Eric DE BIE te akeren p  

PROCUFtATION 	 -55'3 so 
(La procuration est écrite néerlandais; la version francaise est une traduction non officiellé) 

Ce formulaire en papier, dument daté et signé, qui doit être en possession de la Société au plus tard le 
mardi 21 octobre 2014, doit être envoyé l'adresse suivante: INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES, 
uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, l'attention de Jacqueline Mouzon ou 
iacciueline.mouzon@intervest.be. 

En cas d'avis par voie électronique le formulaire de procuration original doit être présenté au plus tard la 
date de l'Assemblée. Les formulaires de procuration qui arrivent tardivement ou qui ne sont pas 
conformes aux formalités requises seront refusés. 

Le (La) soussigné(e) 

1. Personne morale: 

Dénomination sociale et forme juridique: 

Siège social: 

Valablement représentée par: 

Domicile: 

L 
37)4 	Valk, 

ç0 ,3 

OU 

2. Personne physique: 

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Déclare que les actions suivantes sont enregistrées è la Date d'Enregistrement de: 

	  actions dématérialisées, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruitl  

Déclare être titulaire, è la Date d'Enregistrement de: 

 

3S3  

 

actions ordinaires, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit 2  

  

de la société anonyme, "INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES ", ayant son siège social 2600 Berchem - 
Anvers, Uitbreidingstraat 18, sous le numéro d'entreprise 0.458.623.918 

Constitue pour son mandataire spécial: 

kc(C'ean V glk-i  

qu' il/elle confère tous les pouvoirs aux fins de le/la représenter â l'Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires de ladite société anonyme "Intervest Offices & Warehouses", qui se tiendra au siège social le 

1  Biffer la mention inutile. 
2  Biffer la mention inutile. 
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CUU INTERVEST 
OFFICES & 
WAREI.101.1SES 

Itezt K.stair 

lundi 27 octobre 2014 á 09300, ayant l'ordre du jour mentionné ci-après, et de voter en son nom et pour 
son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après. 

Conformément â l'art. 547bis § 4 du Code des Sociétés3, les procurations envoyées 	Intervest 
Offices & Warehouses sans indication de mandataire, seront considérées comme désignant Intervest 
Offices & Warehouses, son organe de gestion ou un de ses employés comme mandataire, générant 
dès lors un potentiel conflit d'intérêts. Pour être prises en compte, ces procurations devront contenir 
des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit á l'ordre du jour. A défaut d'instructions 
de vote, le mandataire qui est présumé comme ayant un conflit d'intérêts, ne pourra pas participer 
au vote. Intervest Offices & Warehouses, une entité qu'elle controle, un membre de son conseil 
d'administration ou organes de gestion, son employé, son commissaire, ou n'importe quelle personne 
ayant un lien avec les personnes précitées ne peut par ailleurs accepter aucune procuration pour 
l'exercice du droit de retrait. 

Pour pouvoir assister â l'assemblée, les mandataires doivent pouvoir justifier de leur identité et les 
représentants ou mandataires spéciaux des personnes morales doivent joindre è la présente procuration 
ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée générale, 
les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Point de l'ordre du jour Proposition de résolution Instructions de 
vote 
Oui Non Abste 

ntion 
TITRE A — modification de la clause relative á l'obiet social 

1 Rapport du conseil d'administration établi conformément á l'article 559 du Code 
des sociétés sur la modification de l'objet social proposée, auquel est joint un état 
résumant la situation active et passive de la Société ne remontant pas á plus de 
trois mois. 

Ne recquiert pas de 
vote 

2 Rapport du commissaire établi conformément á l'article 559 du Code des sociétés 
sur l'état résumant la situation active et passive. 

Ne recquiert pas de 
vote 

3 Modification des statuts(*): Nouvelle formulation de 
l'article 4 des statuts concernant l'objet. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

, 
?Ci 

3  En cas de conflits d'intérêts potentiels entre le mandataire et l'actionnaire, le mandataire dolt divulguer les faits précis 
pertinents pour l'actionnaire afln de lui permettre d'évaluer le risque que le mandataire puisse poursuivre un inter& 
autre que l'intérêt de l'actionnaire. Le mandataire n'est autorisé â exercer le droit de vote pour compte de factionnaire 
qu'à condition qu'il/elle dispose d'instructions de vote spéciflques pour cheque sujet inscrit â fordre du jour. II y aura 
conflit d'intérêts lorsque, notamment, le mandataire : (i) est la société elle-même ou une entité controlée par elle, un 
actionnaire qui controle la société ou une autre entité contrólée par un tel actionnaire ; (ii) est membre du conseil 
d'administration ou des organes de gestion de la société ou dun actionnaire qui la controle ou d'une entité controlée 
visée au (i) ; (iii) est un employé ou un commissaire de la société, ou de factionnaire qui la controle ou d'une entité 
visée au (i); (iv) a un lien parental avec une personne physique visée du (1) au (Ni) ou est le conjoint ou le cohabitant 
légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne. 
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INTERVEST 
OFFICES & 
WAREHOUSES 

Re a( Escal 

Point de l'ordre du jour Proposition de résolution Instructions de 
vote 
Oui Non Abste 

ntion 
TITRE B — autres modifications des statuts (**) 
Adopter les statuts de la Société sous sa forme 
nouvelle, tels que ceux-ci en track changes sont 
publiés 	sur 	le 	site 	web 	vvww.intervest.be 	sous 
"Investor Relations - informations investisseurs - 
Assemblée générale des actionnaires", et dont les 
caractéristiques — en ce compris le capital autorisé 
ainsi que les autorisations existantes en matière 
d'acquisition et d'aliénations d'actions propres — sont, 
sous réserve des références á la réglementation SIR 
plutot qu'à la réglementation sicafi, littéralement 
identiques á celles des statuts actuels de la Société, á 
l'exception des points suivants de l'ordre du jour sous 
titre B. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

)4  
a Modification de l'article 1 relatif á la forme et á la 

dénomination de la société, afin de l'adapter au 
changement proposé de statut de la sicafi en une 
société immobilière réglementée. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est référé á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

b Remplacement du texte actuel de l'article 5 des 
statuts relatif á la politique d'investissement par un 
nouveau texte sur les interdictions. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

LA  

c Remplacement de la 	référence de l'article 7 des 
statuts relatif au capital autorisé á l'AR du 7 décembre 
2010 	relatif 	aux 	sicafi 	par 	une 	référence 	á 	la 
législation 	applicable 	aux 	sociétés 	immobilières 
réglementées. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

\A 
d Remplacement de la référence de l'article 10 des 

statuts relatif aux modifications du capital social á 
l'AR du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi par une 
référence á la législation applicable aux sociétés 
immobilières réglementées et suppression de la 
référence á la valeur nette d'inventaire.  

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

e Remplacement de la référence de l'article 10bis des 
statuts relatif aux actions, obligations et warrants á 
l'AR du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi par une 
référence á la législation applicable aux sociétés 
immobilières réglementées. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

f Remplacement 	du 	texte 	actuel 	des 	deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de l'article 12 des 
statuts relatif á la nomination, démission et vacance 
par le texte mentionné ci-après. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire.  

kr, 
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aju  INTERVEST 
OFFICES & 
WARENOUSES 
Fee+ Reat £sta/e 

Point de l'ordre du jour Proposition de résolution Instructions de 
vote 
Oui Non Abste 

ntion 
g Remplacement 	du 	texte 	actuel 	des 	deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l'article 13 des 
statuts relatif á l'administration interne par le texte 
mentionné ci-dessous, et remplacement des mots 
"sicafi" et "valeur nette d'inventaire" par 
respectivement "société immobilière réglementée" 
et "valeur nette" dans les trois derniers alinéas de 
cet article. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	II 	est 	référé 	á 
'agenda 	de 	l'Assemblée 
Generale Extraordinaire. 

)4 
h Suppression de l'exigence de l'agissement conjoint 

de deux administrateurs dans le premier alinea de 
l'article 14 des statuts relatif á la représentation 
externe et suppression integrale des quatrièmes et 
derniers alinéas relatifs aux procurations. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Generale Extraordinaire. 

i Remplacement du texte actuel des troisième et 
quatrième alinéas de l'article 15 des statuts relatifs 
á l'administration interne par le texte mentionné ci- 
après et remplacement de la référence du 
cinquième alinea de l'article 15 des statuts relatif au 
transfert de compétences á la bi du 3 aoCat 2012 
par une référence á la législation applicable aux 
sociétés immobilières réglementées et ajout dun 
septième alinea relatif aux conditions applicables 
aux membres du comité de direction. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Generale Extraordinaire. 

j Ajout 	de 	l'article 	16 	des 	statuts 	relatif 	á 	la 
rémunération des administrateurs. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Generale Extraordinaire. )6  

k Remplacement de la référence de l'article 17 des 
statuts relatif aux conflits d'intérêts á l'AR du 7 
décembre 2010 par une référence á la législation 
applicable aux sociétés immobilières réglementées. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Generale Extraordinaire. 

)4  
I Remplacement du dernier alinea de l'article 18 des 

statuts relatif au controle. 
Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	['Assemblée 
Generale Extraordinaire. 

w 

m Modification du troisième tiret de l'article 20 des 
statuts relatif á la compétence de l'assemblée 
generale. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Generale Extraordinaire. l() 

n Renumérotation de l'article 27bis des statuts relatif 
aux assemblees générales des obligataires par 
l'article 28, et renumérotation de tous les articles 
suivants. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Generale Extraordinaire. 

)4  
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Point de l'ordre du jour Proposition de résolution Instructions de 
vote 
Oui Non Abste 

ntion 
o Remplacement de la référence de l'article 28 des 

statuts 	relatif 	á 	l'exercice 	social, 	aux 	comptes 
annuels et au rapport de gestion á l'AR du 7 
décembre 2010 par une référence á la législation 
applicable aux sociétés immobilières réglementées. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

W 
p Remplacement de la référence de l'article 29 des 

statuts relatif á la distribution de dividendes á l'AR 
du 	7 décembre 2010 	par une référence á 	la 
législation 	applicable 	aux 	sociétés 	immobilières 
réglementées. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

V) 
q Remplacement de la référence de l'article 30 des 

statuts relatif aux dividendes intérimaires á l'AR du 
7 décembre 2010 par une référence á la législation 
applicable aux sociétés immobilières réglementées. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

)4  r Remplacement de la référence de l'article 35 des 
statuts relatif au droit commun á la lol du 3 adit 
2012 et á l'AR du 7 décembre 2010 par une 
référence á la législation applicable aux sociétés 
immobilières réglementées. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

0 
s Ajout dun nouvel article 38 (après renumérotation) 

dans les statuts relatif aux dispositions transitoires. 
Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

,>,4 

TITRE C — acquisition d'actions propres 
Décision sous condition de l'assemblée générale, 
conformément á l'article 620, §1, alinéa premier, 2° 
du Code des sociétés, concernant l'acquisition par 
la Société de ses propres actions (avec la possibilité 
de déclaration de command) dans le cadre de 
l'exercice possible par un ou plusieurs actionnaires 
de leur droit de retrait en vertu de l'article 77, §3 
de la lol du 12 mal 2014 relative aux sociétés 
immobilières réglementées. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

)° 
TITRE D — droit de retrait 

1 Moyennant l'approbation préalable par l'Assemblée des propositions visées au 
point 3 du Titre A et au Titre B, l'exercice par les actionnaires présents ou 
représentés du droit de retrait organisé par l'article 77 de la lol du 12 mal 2014 
relative aux sociétés immobilières réglementées par la remise á la Société, á 
l'Assemblée générale méme, du formulaire d'exercice du droit de retrait dans le 
chef de l'actionnaire présent qui a voté contre dont le modèle est disponible sur le 
site web de la Société www.intervest.be  sous "Investor Relations - informations 
investisseurs - Assemblée générale des actionnaires". 

Ne recquiert pas de 
vote — voir 
également (***) 
ci-dessous 
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WAREHOUSES 
Feti Real I:stale 

2 Constatation par le Notaire instrumentant de l'identité des actionnaires qui ont 
exercé le droit de retrait et du montant á concurrence duquel ils ont exercé le 
droit de retrait. 

Ne recquiert pas de 
vote 

Point de l'ordre du jour Proposition de résolution Instructions de 
vote 
Oui Non Abste 

ntion 
TITRE E — délégation de pouvoirs en vue d'accomplir les formalités 
Délégation 	de 	pouvoirs 	en 	vue 	d'accomplir 	les 
formalités. 

Pour 	la 	proposition 	de 
résolution 	il 	est 	référé 	á 
l'agenda 	de 	l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. >4  

1. (*) Sous les conditions suspensives suivantes: 

(i) 	l'exercice du droit de retrait visé au Titre D n'entralne dans le chef de la Société (ou du 
tiers en application de la déclaration de command par laquelle la Société interviendra 
comme acheteur avec la possibilité de déclaration de command par laquelle la Société en 
tant que commandé a le droit endéans le mois de l'Assemblée de désigner un tiers 
comme réel acheteur (command)) aucune violation des articles 620 et suivants du Code 
des sociétés et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des dispositions de 
la bi du 12 mai 2014 relatives aux sociétés immobilières réglementées et des arrêtés et 
règlements pris pour son exécution, et n'a pas pour effet de faire baisser en-dessous de 
30 Wo la proportion de titres conférant le droit de vote se trouvant aux mains du public; 
et 

(ii) si le nombre d'actions pour lequel le droit de retrait visé au titre D est exercé est 
supérieur ou égal au pourcentage suivant étant entendu que le conseil d'administration 
de la Société peut renoncer è cette condition: 

3 % des act/ons émises par la Société 

2. (**) Sous les conditions suspensives exposées sous (*) et sous réserve de l'approbation 
préalable par l'Assemblée de la proposition sous le Titre A. 

3. (***) : Uniquement en cas d'obtention d'une majorité des 4/5 des voix émises au 
point 3 du Titre A de l'ordre du jour au jour de l'assemblée et de l'approbation des 
propositions visées au Titre B, et d'un vote négatif de la part du soussigné pour le 
point 3 du Titre A: - celui-ci donne procuration expresse au mandataire spécial afin 
d'exercer le droit de retrait et remplir le formulaire de retrait prévu â cet effet le 
jour de l'assemblée: 

OUI - NON (Biffer la mention inutile) 

Il est précisé qu'en cas de procuration expresse donnée â un mandataire spécial 
pour exercer le droit de retrait, le formulaire prévu â cet effet doit être complété le 
jour de l'Assemblée. Pour éviter tout conflit d'intérêt, le soussigné NE PEUT 
désigner la société elle-même, ni une entité contrólée par elle, ni un membre du 
conseil d'administration ou des organes de gestion, ni un employé, ni un 
commissaire, ni â toute personne qui a un hen avec les personnes précitées, et le 
mandataire spécial DOIT être un tiers aux personnes précitées. 
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Déclaration de l'actionnaire 

Le soussigné, la soussignée déclare qu'il/qu'elle, en vertu de l'article 540 du Code des Sociétés, n'a pas de 
questions pour les administrateurs ou le commissaire concernant une proposition concernant l'ordre du 
jour précité ou leur rapport. 

Au nom du soussigné/de la soussignée, le mandataire è les pouvoirs:  

a. d'assister á la réunion, et si nécessaire voter l'ajournement de la réunion; 
b. de participer è toutes les autres réunions, ayant le même ordre du jour, si la première réunion est 

reportée ou ajournée; 
c. de participer è toutes les délibérations et au nom de l'actionnaire représenté approuver toutes les 

propositions de l'ordre du jour, de les amender ou de les rejeter; 
d. de faire tout ce qui est nécessaire pour participer á la réunion, comme entre autres, sans être 

limité, signer toutes les résolutions, documents, procès-verbaux, etc... 
e. de faire tout ce qui est nécessaire ou utile concernant ce qui précède pour l'exécution de cette 

procuration, dont le désignation d'un remplaçant. 

Fait á 	(Pcm;14  

  

 

113071 	eCE:4  14 

Le  49Pa 12z9 / (1 

Signature: 
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VOLMACHT 

Getekend "Ne varietur" als bijlage 
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris 
Eric DE BIE te 	op 	kc1-i(1 

n 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet (4%, de Venno6tschg 
worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: ITVES P.M), E S & 
WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van JacquellMouzon of 
jacq uel i ne. mo uzo n@intervest. be  

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de 
datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet 
voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. 

Ondergetekende, 

1. Rechtspersoon: 

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: (3 V? PoLki, 13a, Se-cc-c/La-A:e, Se<4 
Maatschappelijke zetel: 53)tle,c,o-Lci( 1-Q-L“) ,c(1~- a-  2- 1 01/0 di 
Geldig vertegenwoordigd door: 

Wonende te: 

of 

2. Natuurlijke persoon: 

Familienaam: 

Voornaam: 

Woonplaats: 

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: 

	gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik' 

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van: 

 

gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik2  

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES & 1NAREHOUSES ", met maatschappelijke zetel te 
2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918 

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan: 

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te 
vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde 
naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden worden op de 

1  Schrappen wat niet past. 
2  Schrappen wat niet past. 

117 



maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 930 uur met agenda hierna beschreven, en 
om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie. 

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van 
een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, 
haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt 
gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.3  Om in aanmerking te 
komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de 
agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de 
volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de 
stemming. Intervest Offices & Warehouses, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid 
van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even 
welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht 
aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit 
moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de 
documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste 
onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL A — wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk 
doel 

1 Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het 
maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de 
Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt. 

Vereist geen stemming 

2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 
van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Vereist geen stemming 

3 Statutenwijziging (*): 	Herformulering van artikel 4 
van de statuten inzake het doel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

3  In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de 
volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of 
er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De 
volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp 
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of 
een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een 
andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van 
bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap 
controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van 
de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als 
bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de 
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een 
dergelijke persoon is. 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL B — andere wijzigingen aan de statuten (**) 
Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, 
zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de 
website www.intervest.be  onder "Investor Relations — 
beleggersinformatie — Algemene 
Aa ndeel houdersvergaderi ng", 	en 	waarvan 	de 
kenmerken 	— 	met 	inbegrip van 	het toegestane 
kapitaal en de bestaande machtigingen met 
betrekking tot de verwerving en vervreemding van 
eigen aandelen — onder voorbehoud van de 
verwijzingen naar de GW-wetgeving in plaats van 
naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek 
zijn aan die van de huidige statuten van de 
Vennootschap, met uitzondering van de volgende 
agendapunten onder titel B. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

')( 

a Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam 
van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan 
de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap. 

Voor 	het 	voorstel 	tot 
besluit wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone Algemene 
Vergadering. 

X/  

b Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de 
statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe 
tekst inzake verbodsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

c Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de 
statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB 
van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

d Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de 
statuten 	inzake 	de 	wijziging 	van 	het 
maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 
december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
schrapping 	van 	de 	verwijzing 	naar 	de 	netto- 
inventariswaarde. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

x 

e Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de 
statuten inzake aandelen, obligaties en warrants 
naar 	het 	KB 	van 	7 	december 	2010 	inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

f Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake 
benoeming, ontslag en vacature door de hierna 
vermelde tekst. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)(/ 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

g Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde lid en vierde lid van artikel 13 van de 
statuten inzake het intern bestuur door de hierna 
vermelde tekst, en vervanging van de woorden 
"vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respec-
tievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van 
dit artikel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

h Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk 
optreden van twee bestuurders in het eerste lid van 
artikel 	14 	van 	de 	statuten 	inzake 	de 	externe 
vertegenwoordiging 	en 	integrale schrapping van 
het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

i Vervanging van de huidige tekst van het derde lid 
en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake 
het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en 
vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van 
artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van 
bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een 
zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op 
de leden van het directiecomité. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

j Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de 
bezoldiging van de bestuurders. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

k Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de 
statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 
7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

I Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de 
statuten inzake controle. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

m Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de 
statuten inzake de bevoegdheid van de algemene 
vergadering, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

n Hernummering van artikel 27bis van de statuten 
inzake 	de 	algemene 	vergadering 	van 
obligatiehouders in artikel 	28, en 	hernummering 
van alle daaropvolgende artikelen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 	 . 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL E — delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten 
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling 
van de formaliteiten, 

Voor het voorstel tot het 
toekennen wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

	

1. 	(*) Onder de volgende opschortende voorwaarden: 

(i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de 
Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot cornmandverklaring waarbij 
de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de 
Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op 
de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten 
die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en 

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend 
worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: 

3 6%9 van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

	

2. 	(**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de 
voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel 

	

3. 	(***): Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht 
voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de 
goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de 
ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan 
een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor 
voorziene formulier in op de dag van de vergadering: 

3A - NEEN (schrappen wat niet past) 

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht 
gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het 
hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering 
zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van 
huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door 
haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, 
noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die 
een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide 
volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn. 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

o Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de 
statuten 	inzake 	boekjaar, 	jaarrekening 	en 
jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door 
een verwijzing 	naar de toepasselijke wetgeving 
inzake 	 gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

p Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de 
statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

q Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de 
statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

r Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de 
statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 
augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving 	inzake 	gereglementeerde 	vastgoed- 
vennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

s Toevoeging 	van 	een 	nieuw 	artikel 	38 	(na 
hernummering) 	in 	de 	statuten 	betreffende 	de 
overgangsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

TITEL C — verkrijging van eigen aandelen 
Voorwaardelijk 	besluit 	van 	de 	algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste 
lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot 
verkrijging door de Vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot 
commandverklaring) in het kader van de mogelijke 
uitoefening door één of meer aandeelhouders van 
hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

\< 

TITEL D — recht van uittreding 
1 Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de 

in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding 
georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de 
Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het 
uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft 
tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de 
Vennootschap www.intervest.be  onder "Investor Relations — beleggersinformatie 
— Algemene Aandeelhoudersvergadering". 

Vereist 	geen 
stemming 	- 	zie 
eveneens 	(***) 
hieronder 

2 Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van 
uittreding hebben uitgeoefend. 

Vereist 	geen 
stemming 
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Verklaring van de aandeelhouder 

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 
geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde 
agenda of hun verslag. 

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende: 

a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering; 
b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering 

is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen; 
c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle 

voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen; 
d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder 

hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.. 
e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de 

uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger. 

Gedaan te 	 

Op 	 /J./ 2/ho 	10 
Handtekening: 

1C4D 

Anais VAN CALOEN 
custody Officer 

************************** 
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INTERVEST OFF & WAR 
General meetin 	27110/2014 

Naam van de klant! Nom du dient Quantity Proxy A.3 B.a 
.._..._ 

BI B.c B.d B.e B.f B. B.h Bi B.] B.k 
EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM 

VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FU 1679 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL 5722 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
ONEPATH GLOBAL LISTED PROPERTY (HEDGED) 922 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE GLOBAL LISTED PROPERTY Si 841 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND 2106 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES INDEX FUND 7738 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
EO / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO 91 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
NFS LIMITED 1926 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST 2333 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY 5748 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
GOVERNMENT OF NORWAY 75305 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 794 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND 12960 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 897 i FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 2041 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 38105 x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
PanAgora Asset Management 
1- 	l'A Al 

130 
...-., .. 

x FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 

Total AGAINST : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total ABSTAIN : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total FOR : 159 338 159 338 1S9338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 

Total votes 	 159 338 	159 338 	159 338 	159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 3381 



Anais VAN CALOEN 
Custody Officer 

B.I B.m B.n B.o B.p B.q B.r B.s C E 
EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM EGM 

FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR 

o o o o o o 0 o o o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 

1 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 338 159 3381 



BNP PARI BAS 
SECURITIES SERVICES 

Brussels, 21 October 2014 

Dear Sir or Madam, 

In the context of the general shareholders meeting to be held on 	27/10/2014 	please find here attached the proxy 
forms established in the name of the funds whose shares are held at BNP Paribas Securities Services Bruxelles. 

These funds have transmitted us their votes by swift. We have registered the shares in our system and we have 
communicated the number of shares at the centralizing agent which is: 	 Company 

We BNP Paribas Securities Services have been specially appointed by these funds to fill out the proxy forms for all 
general shareholders meetings held on the Belgian market. 

We would like at our turn to make us represented by a person of the meeting of your choice, this is why we did not 
mention any proxyholder in the proxy forms. 

Yours faithfully, 

AnaIs van Caloen 
BNP Paribas Securities Services 
Boulevard Louis Schmidt, 2 
1040 Bruxelles 
02 510 84 70 



BNP PARI BAS 
SECURITIES SERVICES 

Dear Sir, Madam, 

Please note that in the context of the general shareholders meeting of INTERVEST OFF & WAR 

we have re 159 338 shares on 
	

13 October 2014 	at midnight. 

      

QUANTI 

 

BENEFICIAL CANNER ADDRESS 
I 	I J 

1679 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND 	A SERIES OF VANGUAR 100 VANGUAKL) BOULEVARD MALVERN PA 19355 
5722 VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND 100 VANGUARD BLVD MALVERN PENNSYLVANIA UNITED STATES 19355233100 
922 ONEPATH GLOBAL LISTED PROPERTY (HEDGED) INDEX POOL LEVEL 23 242 PITTSTREET SYDNEY NSW 2000 
841 STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOF LEVEL 7 83 CLARENCE STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA 

2106 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND LEVEL 342 SOUTHBANK BOULEVARD SOUTHBANK VIC 3006 AUSTRALIA 
7738 VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURIT1ES INDEX FUND LEVEL 342 SOUTH BANK BOULEVARD SOUTHBANK VIC AUSTRALIA 

91 EO! REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO 1290 AVENUE OF THE AMERICAS FLOOR 12 NEW YORK NY 10104 USA 
1926 NFS LIMITED TRAFALGAR COURT LES BANQUES ST PETER PORT GUERNSEY GY1 3DA 
2333 MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST 3210W TRUMAN BOULEVARD JEFFERSON CITY MO 65109 USA 
5748 NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY P.B. 1179 SENTRUM N -0107 OSLO NORWAY 

75305 GOVERNMENT OF NORWAY P.B. 1179 SENTRUM N-0107 OSLO NORWAY 
794 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 IRELAND 

12960 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND JPMORGAN HOUSE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRA DUBLIN 1 IRELAND 
897 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO PUBLIC EMPLOYEES 1277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215 

2041 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF 01-110 PUBLIC EMPLOYEES F 277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215 
38105 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 100 VANGUARD BLVD. MALVERN PA 19355 USA 

130 PanAgora Asset Management 470 Atlantic Avenue, 8th Floor, Boston, Massachusetts, U.S.A. I 

TOTAL 
	

I 5:! 

1f you have any other question, please don't hesitate to contact us. 

AnaIs van Caloen 

Custody Officer 

02 510 84 70 

brussels.oroxy(abnocaribas.com  



INTERVLi').r 
OFFICES & 
WAREHOUSES 

VOLMACHT 

Getekend Ne varietur" als bijlage 
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris 
Eric DE BIE te Ekeren op ----?„1 /40, 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap 
worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: INTERVEST OFFICES & 
WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon of 
jacquel i ne.mouzon@i ntervest. be  

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de 
datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet 
voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. 

Ondergetekende, 	 -A-Trpc c 
1. Rechtspersoon: 

- Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: 

Maatschappelijke zetel: 

Geldig vertegenwoordigd door: 

- Wonende te: 

of 

2. Natuurlijke persoon: 

Familienaam: 

Voornaam: 

Woonplaats: 

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: 

  

gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik' 

 

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van: 

 

gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik2  

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES ", met maatschappelijke zetel te 
2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918 

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan: 

( As, 	  
aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te 
vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde 
naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden worden op de 

1  Schrappen wat niet past. 
2  Schrappen wat niet past. 

117 



maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 930 uur met agenda hierna beschreven, en 
om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie. 

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van 
een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, 
haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt 
gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.3  Om in aanmerking te 
komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de 
agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de 
volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de 
stemming. Intervest Offices & Warehouses, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid 
van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even 
welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht 
aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit 
moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de 
documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste 
onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

TITEL A — wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk 
doel 

1 Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het 
maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de 
Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt. 

Vereist geen stemming 

2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 
van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Vereist geen stemming 

3 Statutenwijziging (*): 	Herformulering van artikel 4 
van de statuten inzake het doel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

_/ 1(- 
7 ,I0k3  

3  In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de 
volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of 
er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De 
volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp 
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of 
een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een 
andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van 
bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap 
controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van 
de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als 
bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de 
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een 
dergelijke persoon is. 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL B — andere wijzigingen aan de statuten (**) 
Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, 
zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de 
website www.intervest.be  onder "Investor Relations — 
beleggersinformatie — Algemene 
Aa ndeel ho udersvergaderi ng”, 	en 	waarvan 	de 
kenmerken 	— 	met 	inbegrip 	van 	het toegestane 
kapitaal en de bestaande machtigingen met 
betrekking tot de verwerving en vervreemding van 
eigen aandelen — onder voorbehoud van de 
verwijzingen naar de GW-wetgeving in plaats van 
naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek 
zijn aan die van de huidige statuten van de 
Vennootschap, met uitzondering van de volgende 
agendapunten onder titel B. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

amic 

a Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam 
van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan 
de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap. 

Voor 	het 	voorstel 	tot 
besluit 	wordt 	verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

<Am]  s 

b Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de 
statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe 
tekst inzake verbodsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

..2381c 

c Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de 
statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB 
van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door 
een verwijzing verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

d Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de 
statuten 	inzake 	de 	wijziging 	van 	het 
maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 
december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
schrapping 	van 	de 	verwijzing 	naar 	de 	netto- 
i nventa ri swa a rde. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

Ie») 

e Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de 
statuten inzake aandelen, obligaties en warrants 
naar 	het 	KB 	van 	7 	december 	2010 	inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

QM1C 

f Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake 
benoeming, ontslag en vacature door de hierna 
vermelde tekst. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

,18'15-  
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

g Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde lid en vierde lid van artikel 13 van de 
statuten inzake het intern bestuur door de hierna 
vermelde tekst, en vervanging van de woorden 
"vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respec-
tievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van 
dit artikel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 6/3bC 

h Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk 
optreden van twee bestuurders in het eerste lid van 
artikel 	14 	van 	de 	statuten 	inzake 	de 	externe 
vertegenwoordiging 	en 	integrale 	schrapping van 
het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

Xw>  

i Vervanging van de huidige tekst van het derde lid 
en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake 
het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en 
vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van 
artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van 
bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een 
zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op 
de leden van het directiecomité. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

5,5 IC 

j Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de 
bezoldiging van de bestuurders, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

02M,IS" 

k Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de 
statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 
7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

I Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de 
statuten inzake controle. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

,9g815"  

m Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de 
statuten inzake de bevoegdheid van de algemene 
vergadering, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

0)3g IS 

n Hernummering van artikel 27bis van de statuten 
inzake 	de 	algemene 	vergadering 	van 
obligatiehouders in 	artikel 	28, en 	hernummering 
van alle daaropvolgende artikelen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

o Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de 
statuten inzake boekjaar, jaarrekening en 
jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving 
inzake 	 gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

n,,, ,... 
ooM) 

p Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de 
statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgevingwetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

oou  

q Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de 
statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

-)w 
--.0 

r Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de 
statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 
augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving 	inzake 	gereglementeerde 	vastgoed- 
vennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

) '8\Ç 

s Toevoeging 	van 	een 	nieuw 	artikel 	38 	(na 
hernummering) 	in 	de 	statuten 	betreffende 	de 
overgangsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

-4' 

TITEL C — verkrijging van eigen aandelen 
Voorwaardelijk 	besluit 	van 	de 	algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste 
lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot 
verkrijging door de Vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot 
commandverklaring) in het kader van de mogelijke 
uitoefening door één of meer aandeelhouders van 
hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

-9,r 
05 I) 

TITEL D — recht van uittreding 
1 Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de 

in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding 
georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de 
Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het 
uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft 
tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de 
Vennootschap www.intervest.be  onder "Investor Relations — beleggersinformatie 
— Algemene Aandeelhoudersvergadering". 

Vereist 	geen 
stemming 	- 	zie 
eveneens 	(***) 
hieronder 

2 Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag 
uittreding hebben uitgeoefend. 

aandeelhouders die het recht 
waarmee zij het recht van 

Vereist 	geen 
stemming 
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11,111:1. 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL E — delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten 
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling 
van de formaliteiten, 

Voor het voorstel tot het 
toekennen wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

	

1. 	(*) Onder de volgende opschortende voorwaarden: 

(i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de 
Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij 
de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de 
Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op 
de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten 
die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en 

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend 
worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: 

3 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

	

2. 	(**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de 
voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel 

	

3. 	(***): Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht 
voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de 
goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de 
ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan 
een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor 
voorziene formulier in op de dag van de vergadering: 

JA - NEEN (schrappen wat niet past) 

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht 
gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het 
hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering 
zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van 
huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door 
haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, 
noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die 
een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide 
volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn. 
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Verklaring van de aandeelhouder 

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 
geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde 
agenda of hun verslag. 

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende: 

a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering; 
b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering 

is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen; 
c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle 

voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen; 
d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder 

hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.. 
e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de 

uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger. 

Gedaan te 	 e■_) 

Op  \HP+  

Handtekening: 

   

 

1\ikkadd- 

(-7 

************************** 
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INTERVEST 
OFFICES & 
WAREHOUSES 

VOLMACHT 

Getekend "Ne varietur" als bijlage 
aan een akte verleden voor geassocieerd notaris 
Eric DE BIE te Ekeren op 2 q. 1 40 

1. Rechtspersoon: 	j 7-5- 	P i-gs 	kiv LJD 

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: 	/9",/,1/..ó 

Maatschappelijke zetel: // f4 	e 141 	(I  

Geldig vertegenwoordigd door: p,r4 J 	jr-c 
1.3//o/1c wcf 2-  

of 

Wonende te: 

Til i-

244.a jddi 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap 
worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: INTERVEST OFFICES & 

WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon of 
jacq uel i ne. mouzon@i ntervest. be  

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de 
datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet 
voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. 

Ondergetekende, 

2. Natuurlijke persoon: 

- Familienaam: 

- Voornaam: 

- Woonplaats: 

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: 

gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik' 

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van: 

es 	 gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik2  

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES & 1NAREHOUSES ", met maatschappelijke zetel te 
2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918 

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan:  

t AJfi  

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te 
vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde 
naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden worden op de 

Schrappen wat niet past. 
2  Schrappen wat niet past. 

1/7 



maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 9.30 uur met agenda hierna beschreven, en 
om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie. 

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van 
een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, 
haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt 
gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.3  Om in aanmerking te 
komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de 
agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de 
volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de 
stemming. Intervest Offices & Warehouses, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid 
van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even 
welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht 
aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit 
moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de 
documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste 
onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet-. 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

TITEL A — wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk 
doel 

1 Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het 
maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de 
Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt. 

Vereist geen stemming 

2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 
van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Vereist geen stemming 

3 Statutenwijziging (*): 	Herformulering van artikel 4 
van de statuten inzake het doel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

1<„ 

3  In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de 
volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of 
er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De 
volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp 
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of 
een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een 
andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van 
bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap 
controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van 
de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als 
bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de 
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een 
dergelijke persoon is. 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

TITEL B — andere wijzigingen aan de statuten (**) 
Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, 
zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de 
website www.intervest.be  onder "Investor Relations — 
beleggersinformatie — Algemene 
Aandeelhoudersvergadering", 	en 	waarvan 	de 
kenmerken 	— 	met 	inbegrip 	van 	het toegestane 
kapitaal en de bestaande machtigingen met 
betrekking tot de verwerving en vervreemding van 
eigen aandelen — onder voorbehoud van de 
verwijzingen naar de GW-wetgeving in plaats van 
naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek 
zijn aan die van de huidige statuten van de 
Vennootschap, met uitzondering van de volgende 
agendapunten onder titel B. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

a Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam 
van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan 
de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap. 

Voor 	het 	voorstel 	tot 
besluit wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone Algemene 
Vergadering. 

X 

b Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de 
statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe 
tekst inzake verbodsbepalingen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

x 

c Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de 
statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB 
van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

K 

d Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de 
statuten 	inzake 	de 	wijziging 	van 	het 
maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 
december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
schrapping 	van 	de 	verwijzing 	naar 	de 	netto- 
inventariswaarde. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

ik 

e Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de 
statuten inzake aandelen, obligaties en warrants 
naar 	het 	KB 	van 	7 	december 	2010 	inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

k, i 
 

f Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake 
benoeming, ontslag en vacature door de hierna 
vermelde tekst. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

g Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde lid en vierde lid van artikel 13 van de 
statuten inzake het intern bestuur door de hierna 
vermelde tekst, en vervanging van de woorden 
"vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respec-
tievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van 
dit artikel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

i)( 

h Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk 
optreden van twee bestuurders in het eerste lid van 
artikel 	14 	van 	de 	statuten 	inzake 	de 	externe 
vertegenwoordiging en 	integrale schrapping van 
het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

i Vervanging van de huidige tekst van het derde lid 
en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake 
het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en 
vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van 
artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van 
bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een 
zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op 
de leden van het directiecomité. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

j Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de 
bezoldiging van de bestuurders. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

(X 

k Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de 
statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 
7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

I Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de 
statuten inzake controle. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

x 

m Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de 
statuten inzake de bevoegdheid van de algemene 
vergadering, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

n Hernummering van artikel 27bis van de statuten 
inzake 	de 	algemene 	vergadering 	van 
obligatiehouders in artikel 	28, en 	hernummering 
van alle daaropvolgende artikelen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

g 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

o 

• 

Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de 
statuten 	inzake 	boekjaar, 	jaarrekening 	en 
jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door 
een verwijzing 	naar de toepasselijke wetgeving 
inzake 	 gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

p Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de 
statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

K 

q Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de 
statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)4, 

r Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de 
statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 
augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving 	inzake 	gereglementeerde 	vastgoed- 
vennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

K 

s Toevoeging 	van 	een 	nieuw 	artikel 	38 	(na 
hernummering) 	in 	de 	statuten 	betreffende 	de 
overgangsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)1 

TITEL C — verkrijging van eigen aandelen 
Voorwaardelijk 	besluit 	van 	de 	algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste 
lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot 
verkrijging door de Vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot 
commandverklaring) in het kader van de mogelijke 
uitoefening door één of meer aandeelhouders van 
hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

k 

TITEL D — recht van uittreding 
1 Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de 

in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding 
georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de 
Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het 
uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft 
tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de 
Vennootschap www.intervest.be  onder "Investor Relations — beleggersinformatie 
— Algemene Aandeelhoudersvergadering". 

Vereist 	geen 
stemming 	- 	zie 
eveneens 	(***) 

hieronder 

2 Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van 
uittreding hebben uitgeoefend. 

Vereist 	geen 
stemming 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

TITEL E — delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten 
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling 
van de formaliteiten, 

Voor het voorstel tot het 
toekennen wordt verwezen 
naar de 	agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

1. (*) Onder de volgende opschortende voorwaarden: 

(1) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de 
Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij 
de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de 
Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op 
de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten 
die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en 

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend 
worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: 

3 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

2. (**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de 
voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel 

3. (***): Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht 
voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de 
goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de 
ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan 
een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor 
voorziene formulier in op de dag van de vergadering: 

JA - NEEN (schrappen wat niet past) 

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht 
gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het 
hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering 
zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van 
huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door 
haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, 
noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die 
een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide 
volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn. 
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Verklaring van de aandeelhouder 

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 
geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde 
agenda of hun verslag. 

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende: 

a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering; 
b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering 

is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen; 
c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle 

voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen; 
d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder 

hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.. 
e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de 

uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger. 

Gedaan te 	C) 	i? /7 .1 c: 

Op 	 g 1'0 	 e./t/ 

Handtekening: 

/ D D 

************************** 
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INTERVEST 
OFFICES & 
WAREHOUSES 
RuI ei 

Ch-'t 

-th 

Rechtspersoon: 

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: 

Maatschappelijke zetel: 

Geldig vertegenwoordigd door 

Wonende 

2. Natuurlijke persoon: 

Familienaam: _bem...a ïrz-e-R 
Voornaam: "9A-&

Woonplaats: ÏJ3 AL~LE'l -45--13"W 
	

AOLYTITti%--• 

eJgélKeiti (Ne VilllatUri 015 bijlage 

ëéM oktO verIvion voor geMooleard noterle 

tiltDEf3ate akefen op ei-j, 1,10/4ii 

VOLMACHT 

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap 
worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: INTERVEST OFFICES & 
WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon of 
jacqueline.mouzon@intervest.be  

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de 
datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet 
voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. 

Ondergetekende, 

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: 

gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in 
vruchtgebruik' 

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van: 

_vF6IGhtgebr.64142 

van de naamloze vennootschap, "INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES  met maatschappelijke zetel te 
2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918 

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan: 

1  ly.C2. 	 

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te 
vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde 
naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden warden op de 

1  Schrappen wat niet past. 
2  Schrappen wat niet past. 

gewone aandelen op naam in volle eigendom,44-Raakte-eigendeffirie 
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maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 9.30 uur met agenda hierna beschreven, en 
om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie. 

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van 
een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, 
haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt 
gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.3  Om in aanmerking te 
komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de 
agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de 
volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de 
stemming. Intervest Offices & Warehouses, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid 
van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even 
welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht 
aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding. 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit 
moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de 
documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste 
onmiddellijk vóór het begin van de vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

TITEL A — wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk 
doel 

1 Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het 
maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de 
Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt. 

Vereist geen stemming 

2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 
van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Vereist geen stemming 

3 Statutenwijziging (*): 	Herformulering van artikel 4 
van de statuten inzake het doel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de  
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

v 

/\ 

3  In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de 
volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of 
er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De 
volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp 
op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. 
Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of 
een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een 
andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van 
bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap 
controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van 
de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als 
bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de 
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een 
dergelijke persoon is. 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont-
hou-
ding 

TITEL B — andere wijzigingen aan de statuten (**) 
Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, 
zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de 
website www.intervest.be  onder "Investor Relations — 
beleggersinformatie — Algemene 
Aandeelhoudersvergadering", 	en 	waarvan 	de 
kenmerken 	— 	met 	inbegrip 	van 	het toegestane 
kapitaal 	en 	de 	bestaande 	machtigingen 	met 

tot de verwerving en vervreemding van 
eigen aandelen — onder voorbehoud van de 
verwijzingen naar de GVV-wetgeving in plaats van 
naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek 
zijn aan die van de huidige statuten van de 
Vennootschap, met uitzondering van de volgende 
agendapunten onder titel B. 

.)‹betrekking 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

a Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam 
van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan 
de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in 
een gereglementeerde vastgoedvennootschap. 

Voor 	het 	voorstel 	tot 
besluit wordt verwezen 
naar de agenda van de 
Buitengewone Algemene 
Vergadering. 

X 

b Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de 
statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe 
tekst inzake verbodsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

>,<9  

c Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de 
statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB 
van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door 
een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt 	verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

d Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de 
statuten 	inzake 	de 	wijziging 	van 	het 
maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 
december 2010 inzake vastgoedbevaks door een 
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
schrapping 	van 	de 	verwijzing 	naar 	de 	netto- 
inventariswaarde. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

e Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de 
statuten inzake aandelen, obligaties en warrants 
naar 	het 	KB 	van 	7 	december 	2010 	inzake 
vastgoedbevaks door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

f Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde en vierde lid artikel 12 van de statuten inzake 
benoeming, ontslag en vacature door de hierna 
vermelde tekst. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

 x 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

g Vervanging van de huidige tekst van het tweede, 
derde lid en vierde lid van artikel 13 van de 
statuten inzake het intern bestuur door de hierna 
vermelde tekst, en vervanging van de woorden 
"vastgoedbevak" en netto-inventariswaarde" door 
"gereglementeerde vastgoedvennootschap" respec-
tievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van 
dit artikel. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

)5,( 

h Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk 
optreden van twee bestuurders in het eerste lid van 
artikel 	14 	van 	de 	statuten 	inzake 	de 	externe 
vertegenwoordiging 	en 	integrale 	schrapping 	van 
het vierde en laatste lid inzake de volmachten. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

XI  

i Vervanging van de huidige tekst van het derde lid 
en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake 
het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en 
vervanging van de verwijzing in het vijfde lid van 
artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van 
bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en toevoeging van een 
zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op 
de leden van het directiecomité. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. X 

j Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de 
bezoldiging van de bestuurders. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

'>' 

k Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de 
statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 
7 december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastg oedven nootsch a ppe n. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

x 
I Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de 

statuten inzake controle. 
Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

m Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de 
statuten inzake de bevoegdheid van de algemene 
vergadering, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X/  

n Hernummering van artikel 27bis van de statuten 
inzake 	de 	algemene 	vergadering 	van 
obligatiehouders in artikel 	28, en 	hernummering 
van alle daaropvolgende artikelen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

 x 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

Ont- 
hou- 
ding 

o Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de 
statuten 	inzake 	boekjaar, 	jaarrekening 	en 
jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door 
een verwijzing 	naar de toepasselijke wetgeving 
inzake 	 gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

*/ 

p Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de 
statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 
Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

X 

q Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de 
statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 
december 2010 door een verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen. 

r Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de 
statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 
augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 
door een verwijzing naar de toepasselijke 
wetgeving 	inzake 	gereglementeerde 	vastgoed- 
vennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar 	de 
agenda 	van 	de  
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

.„. 

s Toevoeging 	van 	een 	nieuw 	artikel 	38 	(na 
hernummering) 	in 	de 	statuten 	betreffende 	de 
overgangsbepalingen, 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

TITEL C — verkrijging van eigen aandelen 
Voorwaardelijk 	besluit 	van 	de 	algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste 
lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot 
verkrijging door de Vennootschap van haar eigen 
aandelen (met mogelijkheid tot 
commandverklaring) in het kader van de mogelijke 
uitoefening door één of meer aandeelhouders van 
hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Voor het voorstel tot besluit 
wordt verwezen 	naar de 
agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

X 

TITEL D — recht van uittreding 
1 Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de 

in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de 
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding 
georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de 
gereglementeerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de 
Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het 
uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft 
tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de 
Vennootschap www.intervest.be  onder "Investor Relations — beleggersinformatie 
— Algemene Aandeelhoudersvergadering". 

Vereist 	geen 
stemming 	- 	zie 
eveneens 	(***) 
hieronder 

2 Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht 
van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van 
uittreding hebben uitgeoefend. 

Vereist 	geen 
stemming 
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Agendapunt Voorstel tot besluit Instructies voor de 
uitoefening van het 
stemrecht 
Goed 
keu- 
ring 

Niet- 
goed 
keu- 
ring 

0 nt- 
hou- 
ding 

TITEL E — delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de 
formaliteiten 
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling 
van de formaliteiten, 

Voor het voorstel tot het 
toekennen wordt verwezen 
naar de agenda 	van 	de 
Buitengewone 	Algemene 
Vergadering. 

	

1. 	(*) Onder de volgende opschortende voorwaarden: 

(i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de 
Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de 
Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij 
de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de 
Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele 
inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op 
de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stennverlenende effecten 
die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en 

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend 
worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad 
van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: 

3 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen; 

	

2. 	(**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de 
voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel 

	

3. 	(***): Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht 
voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de 
goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de 
ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan 
een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor 
voorziene formulier in op de dag van de vergadering: 

.00C- NEEN (schrappen wat niet past) 

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht 
gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het 
hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering 
zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van 
huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door 
haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, 
noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die 
een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide 
volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn. 
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************************** 

Handtekening: 

Verklaring van de aandeelhouder 

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 
geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde 
agenda of hun verslag. 

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende: 

a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering; 
b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering 

is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen; 
c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle 

voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen; 
d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder 

hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.. 
e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de 

uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger. 

Gedaan te AkT1—WER:r-EKS 
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Geregistreerd op het 1ste registratiekantoor van Antwerpen 2 op 4 november 2014 

Bladen: 11 Verzendingen: 0 

Register 5 Boek 10 Blad -14 Vak '")) 

Ontvangen registratierechten: 	vijftig euro nul eurocent (50,00 EUR) 

*(eventueel) Ontvangen boete laattijdigheid : 

De ontvanger 

J Martens, bij delegatie voor de ontvanger 
JD 

Motivering 

Akte van notaris De Bie Eric 

notarisassociatie De Bie Eric Marie Neut 

van 27 oktober 2014 

repertorium 2014/14087 

*(eventueel) Documentaire akte [documentatienummer: 2014/441/ 	/N] 

*(eventueel) Meeneembaarheid: 

o In hoofde van 
• Toegepaste artikels [Art. 61/3] 
• Geheven rechten: 
• Ontvangen rechten: 
• Principieel meeneembaar bedrag: 
• Meegenomen rechten: 
• Excedent: 

o In hoofde van 
• Toegepaste artikels [Art. 61/3] 
• Geheven rechten: 
• Ontvangen rechten: 
• Principieel meeneembaar bedrag: 
• Meegenomen rechten: 
• Excedent: 



Geregistreerd op het iste registratiekantoor van Antwerpen 2 op 4 november 2014 

Bladen: 	Verzendingen: 0 

Register 6 Boek 5 Blad 3 	Vak 4 
Ontvangen registratierechten: 	honderd euro nul eurocent (100,00 EUR) 

*(eventueel) Ontvangen boete laattijdigheid : 

3 Martens, bij delegatie voor de ontvanger 
JD 

Motivering 

Akte van notaris De Bie Eric 

notarisassociatie De Bie Eric Marie Neut 

van 27 oktober 2014 

repertorium 2014/14087 

*(eventueel) Documentaire akte [documentatienummer: 2014/441/ 	/N] 

*(eventueel) Meeneembaarheid: 

o In hoofde van 
• Toegepaste artikels [Art. 61/3] 
• Geheven rechten: 
• Ontvangen rechten: 
• Principieel meeneembaar bedrag: 
• Meegenomen rechten: 
• Excedent: 

o In hoofde van 
• Toegepaste artikels [Art. 61/3] 
• Geheven rechten: 
• Ontvangen rechten: 
• Principieel meeneembaar bedrag: 
• Meegenomen rechten: 
• Excedent: 
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