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Etn. Fr. Colruyt NV 

Naamloze vennootschap 
Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle 
Ondernemingsnummer: 0400.378.485 

 

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2019 
 
Gezien minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd was, heeft de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 oktober 2019 geldig 
kunnen stemmen over de agendapunten op de dagorde.  
 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering heeft voor alle punten van de dagorde het 
vereiste wettelijke meerderheidsquorum van de stemmen behaald. Onderstaande punten 
van de dagorde werden dus goedgekeurd:  
 

I. -  Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten voordele van de 
personeelsleden van Colruyt Group door uitgifte van maximum 1.000.000 
nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 41,90 EUR. De inschrijvingsperiode 
loopt van 14/10/2019 tot 14/11/2019. 

 -  Opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de 
personeelsleden.  

 -   Machtiging aan de Raad van Bestuur om de hierboven vernoemde handelingen 
inzake deze kapitaalverhoging uit te voeren. 

 
II. Vernieuwing van diverse machtigingen:  

 
Machtiging aan de Raad van Bestuur om maximum 27.610.418 eigen aandelen 
van de vennootschap te verwerven voor rekening van de vennootschap en/of voor 
rekening van de dochtervennootschap voor een minimale prijs van 10 EUR per 
aandeel en voor een maximale prijs van 100 EUR voor zover deze prijs zich bevindt 
binnen de minimum/maximumgrens uitgedrukt in artikel 12 derde alinea van de 
statuten. Deze machtiging geldt voor een duur van 5 jaar. 
 

III. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van deze Buitengewone 
Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen. 

 
 
Hierna wordt het resultaat van de stemming meegedeeld. 
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Contactpersonen 
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar 
investor@colruytgroup.com of rechtstreeks contact opnemen met Stefaan Vandamme 
(CFO) of Kris Castelein (Secretaris van de Raad van Bestuur) via tel. +32 (0)2 363 55 45. 
 
 

 
Over Colruyt Group 

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met zowat 570 eigen winkels en 
580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby en de geaffilieerde winkels Spar en 
Spar Compact. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is 
ook actief in de foodservice business (levering van voedingswaren aan hospitalen, bedrijfskeukens en horecabedrijven) in België (Solucious). 
De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen in België (DATS 24), print en document management oplossingen (Symeta) 
en productie van groene energie. De groep telt meer dan 29.900 medewerkers en realiseerde in 2018/19 een omzet van EUR 9,4 miljard. 
Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.  

 


