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De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Gewone Algemene Vergadering en tot de Buitengewone
Algemene Vergadering van de Vennootschap op donderdag 29 mei 2008 vanaf 15 uur op de
maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, met de volgende agenda’s:
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
1. Machtigingen betreffende de verwerving en vervreemding van eigen maatschappelijke aandelen
1.1. Voorstel tot het machtigen van de Raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen, gedurende een periode vervallend op de datum van de Gewone
Algemene Vergadering van 2009, een maximum van tien ten honderd van het aantal door de
Vennootschap uitgegeven maatschappelijke aandelen (hetzij een maximum van 553.026
maatschappelijke aandelen) op de beurs te verwerven voor een tegenwaarde per maatschappelijk
aandeel van minimum één euro en maximum tien ten honderd boven het gemiddelde van de
beursnoteringen van de laatste tien dagen.
1.2. Voorstel tot het machtigen van de dochtervennootschappen tot het verwerven en vervreemden van
maatschappelijke aandelen van de naamloze Vennootschap S.A. D’Ieteren N.V. en dit met
inachtneming van artikels 627, 628 en 632 van het Wetboek van vennootschappen voor dezelfde
periode en onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld in 1.1.
2.

Machtigingen aan de Raad van bestuur betreffende de verdedigingsmechanismen voor het
kapitaal
2.1. Voorstel tot het toekennen van een nieuwe machtiging aan de Raad van bestuur voor een periode
van drie jaar om het kapitaal te verhogen in de gevallen en volgens de voorwaarden voorzien in de
zesde alinea van artikel 9bis van de statuten in geval van een openbaar overnamebod op de
aandelen van de Vennootschap, en bijgevolg de statuten aan te passen.
2.2. Voorstel tot het toekennen van een nieuwe machtiging aan de Raad van bestuur voor een periode
van drie jaar om maatschappelijke aandelen te verwerven in de gevallen voorzien in de eerste
alinea van artikel 9ter van de statuten teneinde voor de Vennootschap een ernstig en dreigend
nadeel te vermijden en bijgevolg de statuten aan te passen.

3. Volmacht aan het bestuursorgaan teneinde de voorgaande agendapunten uit te voeren
Voorstel om aan de Raad van bestuur alle machten te geven teneinde de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
4. Volmacht tot coördinatie van de statuten
Voorstel tot toekenning van alle machten aan een medewerker van de burgerlijke vennootschap onder
de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin
Notarissen”, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Om de vergaderingen bij te wonen, worden de houders van gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen
verzocht vijf volle dagen vóór de dag van de vergaderingen bij de Bank Degroof, een blokkeringsattest
opgesteld conform het artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen neer te leggen. De houders van
maatschappelijke aandelen aan toonder zijn op hun beurt gehouden deze neer te leggen, binnen dezelfde
gestelde tijd, hetzij op de maatschappelijke zetel, hetzij bij de Bank Degroof met het oog op het bekomen
van een blokkeringsattest.
De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de vergaderingen moeten de modellen van
volmacht bepaald door de Raad van bestuur gebruiken; deze modellen kunnen op de maatschappelijke zetel
en op de website van de Vennootschap www.dieteren.com verkregen worden. De volmachten moeten op de
maatschappelijke zetel te Elsene (1050 Brussel), Maliestraat 50, drie volle dagen vóór de dag van de
vergaderingen neergelegd worden.
De Raad van bestuur.

