ABLYNX NV
Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen
Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde
Ondernemingsnummer: 0475.295.446
(RPR Gent)
(de “Vennootschap” of “Ablynx”)
Limited Liability Company that has made a public call on savings
Registered offices: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde
Company number: 0475.295.446
RPR Ghent
(the “Company” or “Ablynx”)
FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF VOOR DE

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
VAN 18 AUGUSTUS 2017 OM 11.00 UUR
FORM FOR MAIL-IN VOTING
AT THE SPECIAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF THE COMPANY
OF 18 AUGUST 2017 AT 11:00(CET)

Dit formulier dient te zijn ingevuld en geldig te zijn ondertekend, en moet worden gezonden naar het
volgende adres:
Ablynx NV
Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde
België (Belgium)
Dit formulier dient ten laatste op 12 augustus 2017 te zijn ontvangen door de Vennootschap
Elke aandeelhouder die per brief stemt, dient de formaliteiten om toegelaten te worden op de
Bijzondere Algemene Vergadering (zoals hierna gedefinieerd) te vervullen, zoals deze zijn bepaald in
de oproeping voor de Bijzondere Algemene Vergadering, gepubliceerd op de website van de
Vennootschap (http://www.ablynx.com/).
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Het formulier voor het stemmen per brief dat naar de Vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen.
Een aandeelhouder die ervoor kiest om per brief te stemmen, mag geen andere wijze van deelname
aan de Bijzondere Algemene Vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen
This form needs to be filled out and duly executed, and needs to be sent to the address mentioned
above.
This form needs to be received by the Company at the latest on 12 August 2017
A shareholder voting by mail-in vote, must comply with the formalities to participate in the Special
General Shareholders Meeting (as defined hereafter), as these are provided in the notice for the
Special General Shareholders Meeting, published on the Company’s website
(http://www.ablynx.com/)
The form for the vote by letter, which is sent to the Company with regard to a certain meeting, is valid
for the consecutive meetings, which are convened with the same agenda.
A shareholder that has chosen to vote by mail-in vote, cannot choose to participate in Special
General Shareholders Meeting in any other way for the number of votes so cast.
***
Ondergetekende:
The undersigned:
_________________________________________________________________________
Met woonplaats/maatschappelijke zetel te:
With address/registered offices at:
__________________________________________________________________________

Geldig vertegenwoordigd door
Validly represented by
___________________________________________________
___________________________________________________
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[NAAM]
[NAME]
[FUNCTIE]

[CAPACITY]
en
and
___________________________________________________
___________________________________________________

[NAAM]
[NAME]
[FUNCTIE]
[CAPACITY]

Eigenaar van
Owner of
______________________________ [AANTAL] Gewone Aandelen;
[NUMBER] Ordinary Shares;
waarvan
of which
______________________________ [AANTAL] aandelen op naam; en
[NUMBER] registered shares; and

______________________________ [AANTAL] gedematerialiseerde aandelen; en
[NUMBER] dematerialised shares; and

______________________________ [AANTAL] Warrants
[NUMBER] Warrants
______________________________ [AANTAL] Obligaties
[NUMBER] Bonds

Stemt als volgt per brief op de Bijzondere Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal worden
gehouden op 18 augustus 2017 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (de
“Bijzondere Algemene Vergadering”), met de agenda, met inbegrip van de voorstellen tot besluit,
zoals hieronder opgenomen.
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Votes as follows by mail-in vote at the Special General Meeting of shareholders of the Company that will
be held at the registered offices of the Company on 18 August 2017 at 11:00 CET (the “Special General
Shareholders Meeting”), with the agenda, including motions to vote, as set out below.
Agenda:
***
1.

Benoeming van BVBA Hilde Windels, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels als
onafhankelijke Bestuurder van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 526ter Wetboek van
Vennootschappen (“W.Venn.”). De betrokken Bestuurder heeft aan de Vennootschap bevestigd
dat zij voldoet aan de criteria van artikel 526ter W.Venn. Een kort cv van de betrokken Bestuurder
vindt u hieronder:
Mevrouw Windels is momenteel CEO ad interim van Biocartis NV en een lid van de Raad van
Bestuur van Biocartis NV, Biocartis Group NV, Erytech Pharma SA en het Vlaams Instituut voor
Biotechnologie (VIB). Ze heeft ongeveer 20 jaar ervaring in de biotechnologie met een staat van
dienst inzake het uitbouwen en structureren van organisaties, private fondsenwerving, M&A,
kapitaalmarkten en business- en bedrijfsstrategie. Mevrouw Windels was vanaf 2011 CFO van
Biocartis NV tot ze in 2015 adjunct-CEO werd. Van 2009 tot 2011 was zij werkzaam als
onafhankelijke CFO voor diverse private biotechbedrijven. Van 1999 tot 2008 was Mevrouw
Windels CFO en lid van de Raad van Bestuur van Devgen NV.
Mevrouw Windels heeft een Master in economie (handelsingenieur) van de Katholieke
Universiteit Leuven.
Vaststelling van de remuneratie van het te benoemen lid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur stelt voor om overeenkomstig het voorstel van het Benoemings- en
Remuneratiecomité, BVBA Hilde Windels, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Hilde Windels,
te benoemen als onafhankelijke Bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 526ter
W.Venn., voor een periode van vier jaar, haar mandaat eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2021.
De Raad van Bestuur stelt tevens voor om haar jaarlijkse vergoeding(en) vast te leggen
overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april
2016.

Appointment of BVBA Hilde Windels represented by its permanent representative Mrs. Hilde
Windels as independent Director within the meaning of article 526ter of the Belgian Companies
Code (“BCC”). The relevant Director has confirmed to the Company that she meets the
requirements under article 526ter BCC. A short resume of the concerned Director can be found
underneath:
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Mrs. Windels is currently CEO ad interim of Biocartis NV and a member of the Board of Biocartis
NV, Biocartis Group NV, Erytech Pharma SA and Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB).
She has approximately 20 years of experience in the biotechnology field with a track record of
building and structuring organisations, private fundraising, M&A, capital markets and business
and corporate strategy. Mrs. Windels served as CFO for Biocartis NV from 2011 until she
became Deputy CEO in 2015. From 2009 to 2011, she worked as an independent CFO for
several private biotech companies. From 1999 to 2008, Mrs. Windels was CFO and a board
member of Devgen NV.
Mrs. Windels holds a Masters in Economics (commercial engineer) from the University of
Leuven, Belgium.
Determination of the remuneration of the member of the Board of Directors to be appointed.
The Board of Directors proposes, in accordance with the proposal of the Remuneration and
Nomination Committee, to appoint BVBA Hilde Windels represented by its permanent
representative Mrs. Hilde Windels as independent Director within the meaning of article 526ter
of the Belgian Companies Code (“BCC”) for a period of four years, her mandate ending
immediately after the Annual General Meeting of 2021.
The Board also proposes to determine her annual remuneration(s) in accordance with the
decision of the General Meeting of Shareholders of 28 April 2016.

Stemvak 1
Voting box 1
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:
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2.

Volmacht aan gelijk welke Bestuurder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de
nodige formaliteiten te vervullen in verband met de "Kruispuntbank voor Ondernemingen", het
"Ondernemingsloket" en de BTW, indien nodig.
De Raad van Bestuur stelt voor om de volmacht aan iedere Bestuurder, alleenhandelend, met
macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de
"Kruispuntbank van Ondernemingen”, het "Ondernemingsloket" en de BTW, indien nodig, goed te
keuren.
Power of attorney to any Director, acting alone, with the authority of substitution, to fulfill the
necessary formalities with respect to the “Crossroads Bank for Enterprises”, the “Enterprise
Counter” and the VAT, if necessary.
The Board of Directors proposes to approve the power of attorney to any Director, acting
alone, with the authority of substitution, to fulfill the necessary formalities with respect to the
“Crossroads Bank for Enterprises”, the “Enterprise Counter” and the VAT, if necessary.
Stemvak 2
Voting box 2
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:

6

