Xior Student Housing
Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht
Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België)
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0547.972.794

Volmacht voor de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2017

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap
worden ontvangen ten laatste op vrijdag 12 mei 2017 op volgend adres: Xior Student Housing NV,
ter attentie van dhr. Arne Hermans, Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen of info@xior.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:
Voor natuurlijke personen
____________________________________________________________________ [naam],
met woonplaats te ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ [adres]
Voor rechtspersonen
__________________________________________________________ [naam en rechtsvorm],
________________________________________________________ [maatschappelijke zetel],
_________________________________________________ [ondernemingsnummer en RPR],
geldig vertegenwoordigd door
_____________________________________________________________ [naam en functie]
en ___________________________________________________________ [naam en functie]

Eigenaar van ___________________ [aantal] aandelen in Xior Student Housing NV, openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te
Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), met als ondernemingsnummer
0547.972.794, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen ("Xior" of de "Vennootschap").
Geeft hierbij bijzondere volmacht, met macht tot indeplaatststelling, aan:
Voor natuurlijke personen
______________________________________________________________________ [naam],
met woonplaats te _____________________________________________________________
______________________________________________________________________ [adres]
Voor rechtspersonen
__________________________________________________________ [naam en rechtsvorm],
________________________________________________________ [maatschappelijke zetel],
_________________________________________________ [ondernemingsnummer en RPR],
geldig vertegenwoordigd door
______________________________________________________________ [naam en functie]
en ___________________________________________________________ [naam en functie]
Om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Xior van donderdag 18
mei 2017 om 10:00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
Gelieve op te merken dat, indien u de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen,
de commissaris van de Vennootschap, een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, of
enige werknemer of andere persoon die banden heeft met de Vennootschap aanduidt, die persoon
dan, op basis van de wet, geacht wordt een belangenconflict te hebben voor de uitoefening van het
stemrecht.

Deze algemene vergadering heeft de volgende agenda:
1.

Xior Student Housing NV

1.1 Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de
geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2016 (loutere kennisname - geen voorstel
van besluit).
1.2 Kennisname van de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de
geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2016 (loutere kennisname - geen voorstel
van besluit).
1.3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2016
(loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
1.4 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2016 en
bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31
december 2016, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2016 een dividend
uitgekeerd van 1,15 euro bruto of 0,805 euro netto per aandeel (rekening houdend met de dividendgerechtigdheid
van de (coupons die onthecht werden van) de aandelen), vertegenwoordigd door coupon nr. 1 (ten belope van
0,892 euro) en coupon nr. 2 (ten belope van 0,258 euro).
1.5 Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk
bestuur.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt
van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.
1.6 Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor
hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
1.7 Kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor
zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
2.

Gefuseerde vennootschappen
In het kader van artikel 704 resp. 727 van het Wetboek van vennootschappen (“W.Venn.”) wordt verwezen naar
de opslorping door de Vennootschap van diverse vennootschappen door middel van een fusie door overneming
met overdracht van het vermogen aan de Vennootschap in boekjaar 2016. Ingevolge deze fusies dient de
algemene vergadering van de overnemende vennootschap (i.e. Xior), de jaarrekening van de overgenomen
vennootschappen goed te keuren, en kwijting te verlenen aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de
overgenomen vennootschappen.

2.1 Kennisname van het jaarverslag vanwege het bestuursorgaan van de gefuseerde vennootschapen die werden
opgeslorpt door de Vennootschap (resp. door Karibu Invest BVBA, voor wat Kwartma BVBA betreft), m.n.
Devimmo NV, C.P.G. CVBA, Retail Design BVBA, Karibu Invest BVBA en Kwartma BVBA (Belgische fusies) en
Woonfront – Tramsingel Breda B.V. en Eindhoven De Kroon B.V. (grensoverschrijdende fusies) (de "Gefuseerde

Vennootschappen") voor het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar
waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd tot de respectievelijke datum waarop deze Gefuseerde
Vennootschappen met de Vennootschap zijn gefuseerd (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
2.2 Kennisname van de verslagen van de Commissaris van Retail Design BVBA, Karibu Invest BVBA en Kwartma
BVBA betreffende de statutaire jaarrekening van deze vennootschappen per 16 december 2016 (loutere
kennisname - geen voorstel van besluit).
2.3 Goedkeuring, bij afzonderlijke stemming, van de jaarrekening van de Gefuseerde Vennootschapen, inclusief de
bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening van de Gefuseerde Vennootschappen,
inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
2.4 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de leden van de bestuursorganen en (in voorkomend geval) de
Commissaris van de Gefuseerde Vennootschappen.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de leden van de bestuursorganen resp. (in
voorkomend geval) de Commissaris van de Gefuseerde Vennootschappen voor hun mandaat voor de periode
tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd tot de
respectievelijke datum waarop deze Gefuseerde Vennootschappen met de Vennootschap zijn gefuseerd.
3.

Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen
In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Xior in 2016 c.q. 2017 bijkomende
financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n. (i) een wentelkrediet (Revolving Credit Agreement) voor een
bedrag van EUR 12.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en ING België NV als kredietverstrekker
(2016), (ii) een verhoging tot EUR 52.000.000 van het wentelkrediet (Revolving Credit Facility) tussen de
Vennootschap als ontlener en Belfius Bank NV als kredietverstrekker (2016), (iii) een kredietovereenkomst voor
een bedrag van EUR 20.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en KBC Bank NV als kredietverstrekker
(2016), en (iv) een wentelkrediet (Revolving Credit Agreement) voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de
Vennootschap als ontlener en BNP Paribas Fortis NV als kredietverstrekker (2017), (samen de
“Financieringsovereenkomsten”). Deze Financieringsovereenkomsten bevatten onder meer bepalingen, waarin
aan derden (m.n. de financierende banken) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen
van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan (o.m. intrekking van
de kredietlijn en/of onmiddellijke opeisbaarheid en terugbetaling) waarbij de uitoefening van deze rechten
afhankelijk is van een controlewijziging ("change of control" - zoals gedefinieerd in de respectievelijke
Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.
Voorstel tot besluit om ermee in te stemmen, met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van
vennootschappen, dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten, rechten aan derden
toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting
ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de
controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar
overnamebod op) de Vennootschap.

4.

Varia

Ondergetekende geeft hierbij aan de volmachtdrager volgende instructies om op de algemene
vergadering van de Vennootschap als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten (Gelieve de
gemaakte keuze te omcirkelen):
AGENDAPUNT

AANVAARDEN
VERWERPEN ONTHOUDEN
Titel I – Xior Student Housing NV
1.1 Kennisname jaarverslagen van de Raad van Bestuur m.b.t.
statutaire en geconsolideerde jaarrekening
Geen stemming vereist.
1.2 Kennisname verslagen van de Commissaris betreffende de
statutaire en de geconsolideerde jaarrekening
1.3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening
Aanvaarden
1.4.a Goedkeuring statutaire jaarrekening

Verwerpen

Onthouden

1.4.b Goedkeuring bestemming van het
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
resultaat
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
1.5 Goedkeuring remuneratieverslag
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
1.6 Kwijting bestuurders
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
1.7 Kwijting Commissaris
Titel II – Gefuseerde vennootschappen
Kennisname jaarverslagen
2.1 Kennisname jaarverslagen vanwege het bestuursorgaan
Geen stemming vereist.
2.2 Kennisname verslagen van de Commissaris
2.3 Goedkeuring van de jaarrekening incl. bestemming resultaat
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
Devimmo NV
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
C.P.G. CVBA
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
Retail Design BVBA
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
Karibu Invest BVBA
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
Kwartma BVBA
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
Woonfront–Tramsingel Breda B.V.
Aanvaarden
Verwerpen
Onthouden
Eindhoven De Kroon B.V.
2.4.a Kwijting bestuursorganen
Aanvaarden
Devimmo NV
Aanvaarden
C.P.G. CVBA
Aanvaarden
Retail Design BVBA
Aanvaarden
Karibu Invest BVBA
Aanvaarden
Kwartma BVBA
Aanvaarden
Woonfront–Tramsingel Breda B.V.
Aanvaarden
Eindhoven De Kroon B.V.
Retail Design BVBA
Karibu Invest BVBA
Kwartma BVBA

2.4.b Kwijting Commissaris
Aanvaarden
Aanvaarden
Aanvaarden

Verwerpen
Verwerpen
Verwerpen
Verwerpen
Verwerpen
Verwerpen
Verwerpen

Onthouden
Onthouden
Onthouden
Onthouden
Onthouden
Onthouden
Onthouden

Verwerpen
Verwerpen
Verwerpen

Onthouden
Onthouden
Onthouden

Titel III – Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 W.Venn.
Change of control-clausules in
Aanvaarden
Verwerpen
Financieringsovereenkomsten

Onthouden

Onverminderd artikel 549, tweede lid W.Venn., brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig
de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende
tenminste één jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder
bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.
Bij gebrek aan specifieke steminstructie, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou
bestaan omtrent de meegedeelde steminstructies:
□ zal de volmachthouder ten voordele van het voorstel tot besluit dat wordt gesteund door de
Raad van Bestuur stemmen, OF
□ zal de volmachtdrager in functie van de beraadslaging stemmen in het belang van de
aandeelhouder.
(Gelieve de verkozen optie aan te kruisen; bij gebreke aan aankruising, wordt geacht voor optie 1
(voorstem) te zijn geopteerd.)
In geval van potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547bis, §4, lid 2 W.Venn. tussen de
aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, 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. Bovendien
mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder
onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.
De volmachtdrager kan alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten, registers, bevestigingen,
kennisgevingen en ieder ander document verlijden en ondertekenen, stemmen of zich onthouden bij
de stemming over alle voorstellen tot wijziging, weglating of toevoeging van een agendapunt,
woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen dat nuttig of noodzakelijk is voor
de uitvoering van deze volmacht, voor zover nodig met belofte van bekrachtiging.
Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de volmachtdrager schadeloos te stellen voor elke
schade die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze
volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.
Verder verbindt ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de
volmachtdrager te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op
voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.
******

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering
en om er het stemrecht uit te oefenen.
De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als
volmachtdrager. In afwijking hiervan kan (i) de aandeelhouder afzonderlijke gevolmachtigden
aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen,
indien hij aandelen van Xior aanhoudt op meer dan één effectenrekening en (ii) een als aandeelhouder
gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of
rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door
hen aangeduide derde.
Om zich te kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht
worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur
werd vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de
Vennootschap of kan worden gedownload via de website van de Vennootschap
(http://www.xior.be/nl/investor/investor-relations). Deze volmacht dient aan de Vennootschap te
worden bezorgd op de hieronder beschreven wijze.
De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren door verzending
naar Xior Student Housing NV, ter attentie van dhr. Arne Hermans, Mechelsesteenweg 34 bus 108,
2018 Antwerpen of info@xior.be. In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele
volmachtformulier ten laatste op de datum van de algemene vergadering worden voorgelegd.
Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen
worden geweigerd. De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op vrijdag 12 mei 2017
ontvangen.
De volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan iedere andere algemene vergadering met
dezelfde dagorde in het geval de algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet
zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum, mits ondergetekende aandeelhouder tijdig alle
formaliteiten vervult die vereist zijn om geldig te kunnen deelnemen aan en te stemmen op die latere
algemene vergadering.
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden
met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536, §2
van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
De volmachten die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een
aangevulde agenda (met toepassing van artikel 533ter W.Venn.), blijven geldig voor de op de agenda
opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de
volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe

voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering kan afwijken van de eventuele instructies
van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou
kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.
Wat nieuw te behandelen onderwerpen betreft die in voorkomend geval in de agenda zouden worden
opgenomen, dient de Volmachtgever een keuze te maken:
□ De Volmachtdrager is gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen
en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden opgenomen, zoals
hij/zij gepast acht, met inachtneming van de belangen van de Volmachtgever.* [OF]
□ De Volmachtdrager moet zich onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen
onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden
opgenomen.*
*Het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie. Als de volmachtgever geen enkel vakje
heeft aangekruist of als hij beide vakjes heeft aangekruist, dan moet de volmachtdrager zich
onthouden om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op
de agenda van de vergadering zouden worden geplaatst.

__________________________ [datum]
[handtekening laten voorafgaan door de woorden “goed voor volmacht”]

__________________________ [handtekening]

__________________________ [handtekening]
__________________________ [handtekening]
Naam:
Naam:
Functie:
Functie:
Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en
de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en de statuten en andere documentatie te
bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.
Gelieve hieronder uw contactgegevens in te vullen waarop wij u kunnen contacteren in geval van
vragen of onduidelijkheden:
e-mail: ____________________________

tel.: ____________________________

