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Inlichtingen betreffende de aan de Buitengewone Algemene Vergadering
van de S.A. D'Ieteren N.V. van 20 december 2010 voorgestelde besluiten

Dankzij de gunstige evolutie van de drie activiteiten van de groep D’Ieteren en het gestage
herstel van het economisch en financieel klimaat, is de koers van het D’Ieteren aandeel de
laatste twee jaar meer dan verviervoudigd om op 18 november 2010 af te sluiten op EUR
421,12.
Alhoewel deze stijging de aandeelhouders ten goede komt belet de hoge koers van het aandeel
zijn integratie in individuele portfolio’s en boet het in aan visibiliteit bij sommige analisten,
elementen die nadelig zijn voor de liquiditeit van het aandeel en zijn aantrekkelijkheid bij
investeerders.
De Raad van Bestuur stelt dus voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders om de
splitsing van alle door de vennootschap uitgegeven aandelen goed te keuren – te weten
gewone aandelen, VVPR strips (gerechtigd met een verminderde roerende voorheffing) en
winstbewijzen – door omruiling in de verhouding van 10 nieuwe aandelen voor 1 bestaand
aandeel, met ingang van 27 december 2010, alsook de daaruitvolgende aanpassing van de
statuten.
Deze beslissingen, die het onderwerp van Resoluties 1.1 en 1.2. van de agenda vormen, tasten
de rechten van de aandeelhouders niet aan omdat het aantal aandelen is vermenigvuldigd in
dezelfde verhouding als deze gebruikt voor de waardevermindering van het aandeel.
De Raad van Bestuur heeft eveneens de noodzakelijke uitwisseling van de aandelen met het
oog op hun splitsing aangegrepen om te anticiperen op de verplichte dematerialisering van de
effecten aan toonder vanaf 1 januari 2014. Ten dien einde heeft hij de algemene vergadering
onder Resolutie 1.3 van de agenda voorgesteld om de vorm aan toonder voor de door de
vennootschap uitgegeven titels te schrappen. Indien dit voorstel goedgekeurd wordt zullen de
eigenaars van aandelen aan toonder deze in titels op naam of in gedematerialiseerde titels
moeten omvormen alvorens zij enig aan de aandelen verbonden rechten mogen uitoefenen
vanaf 27 december 2010.
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