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

JAARLIJKS EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
VAN 27 APRIL 2017 OM 11.00 UUR
FORM FOR MAIL-IN VOTING
AT THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY
OF 27 APRIL 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 21 april 2017 te zijn ontvangen door de Vennootschap
Elke aandeelhouder die per brief stemt, dient de formaliteiten om toegelaten te worden op de
Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering (zoals hierna gedefinieerd) te vervullen, zoals
deze zijn bepaald in de oproeping voor de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering,
gepubliceerd op de website van de Vennootschap (http://www.ablynx.com/).

1

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 Jaarlijkse en Buitengewone 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 21 April 2017
A shareholder voting by mail-in vote, must comply with the formalities to participate in the Annual
and Extraordinary General Shareholders Meeting (as defined hereafter), as these are provided in the
notice for the Annual and Extraordinary 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 the Annual and
Extraordinary 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 Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering van de
Vennootschap die zal worden gehouden op 27 april 2017 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel
van de Vennootschap (de “Jaarlijkse en Buitengewone 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 Annual and Extraordinary General Meeting of shareholders of the
Company that will be held at the registered offices of the Company on 27 April 2017 at 11:00 CET (the
“Extraordinary General Shareholders Meeting”), with the agenda, including motions to vote, as set
out below.
Gewoon gedeelte:
Ordinary part:
***
1.

Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen
door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze
oproeping met betrekking tot agendapunt 1.
Acknowledgement of the annual report of the Board of Directors.
Since it concerns a mere acknowledgement, the General Shareholders Meeting does not need
to come to a decision. As a consequence, no proposal of decision regarding item 1 of the
agenda is included in this notice.
Stemvak 1
Voting box 1
Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient geen stem te worden
uitgebracht.
As this pertains to a mere acknowledgement, no vote needs to be cast.
Opmerkingen:
Remarks:
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2.

Kennisname van het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen
door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze
oproeping met betrekking tot agendapunt 2.
Acknowledgement of the report of the Statutory Auditor with regard to the annual accounts.
Since it concerns a mere acknowledgement, the General Shareholders Meeting does not need
to come to a decision. As a consequence, no proposal of decision regarding item 2 of the
agenda is included in this notice.
Stemvak 2
Voting box 2
Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient geen stem te worden
uitgebracht.
As this pertains to a mere acknowledgement, no vote needs to be cast.
Opmerkingen:
Remarks:
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3.

Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat.
De Raad van Bestuur stelt voor om de jaarrekening en de bestemming van het resultaat goed
te keuren.
Approval of the annual accounts and allocation of the results.
The Board of Directors proposes to approve the annual accounts and the allocation of results.
Stemvak 3.0
Voting box 3.0
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:
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4.

Goedkeuring van het remuneratieverslag.
De Raad van Bestuur stelt voor om het remuneratieverslag goed te keuren
Approval of the remuneration report.
The Board of Directors proposes to approve the remuneration report.
Stemvak 4.0
Voting box 4.0
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:
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5.

Verlenen van kwijting aan de Bestuurders
De Raad van Bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor hun bestuur
over het voorgaande boekjaar.
Grant of discharge to the Directors.
The Board of Directors proposes to grant discharge to the Directors with respect to the
previous financial year.

Stemvak 5.0
Voting box 5.0
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:
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6.

Verlenen van kwijting aan de commissaris.
De Raad van Bestuur stelt voor om kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn
werkzaamheden over het voorgaande boekjaar.
Grant of discharge to the Statutory Auditor.
The Board of Directors proposes to grant discharge to the Statutory Auditor with respect to the
previous financial year.
Stemvak 6
Voting box 6
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:
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7.

Herbenoeming van de commissaris. Vastellen van de remuneratie van de commissaris.
De Raad van Bestuur stelt voor om overeenkomstig het voorstel van het Auditcomité, Deloitte
Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, vanaf het verstrijken van het huidige mandaat (dit is
onmiddellijk na deze jaarvergadering) te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar, haar
mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020. Deloitte heeft de heer Nico
Houthaeve aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur stelt tevens voor om de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor
het vervullen van zijn opdracht vast te stellen op negenenvijftigduizend vijfhonderd Euro
(€59.500) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019.
Reappointment of the Statutory Auditor. Determine the annual remuneration of the Statutory
Auditor.
The Board of Directors, proposes in accordance with the proposal of the Audit Committee, to
reappoint Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, as of the end of the current mandate (i.e.
immediately after this Annual General Shareholders Meeting), for a three-year term, its
mandate ending immediately after the annual general meeting of 2020. Deloitte has appointed
Mr Nico Houthaeve as its permanent representative.
The Board of Directors proposes to set the Statutory Auditor’s annual remuneration for the
fulfillment of its assignment at fifty-nine thousand five hundred Euro (59,500 EUR) for the
financial years 2017, 2018 and 2019.
Stemvak 7
Voting box 7
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:
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8.

Herbenoeming van Dr Peter Fellner, mevrouw Catherine Moukheibir, de eenmanszaak William
Jenkins Pharma Consulting vertegenwoordigd door Dr William Jenkins en Orfacare Consulting
GmbH vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Dr Bo Jesper Hansen als
onafhankelijke Bestuurders van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 526ter Wetboek van
Vennootschappen (W.Venn.). De betrokken Bestuurders hebben aan de Vennootschap
bevestigd dat zij voldoen aan de criteria van artikel 526ter W.Venn. Een kort cv van de
betrokken Bestuurders vindt u via de volgende link: http://www.ablynx.com/investors/corporategovernance.
Vaststelling van de remuneratie van de te herbenoemen leden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur stelt voor om overeenkomstig het voorstel van het Benoemings- en
Remuneratiecomité, Dr Peter Fellner, te herbenoemen als onafhankelijke Bestuurder van de
Vennootschap in de zin van artikel 526ter “W.Venn.”, voor een termijn van één jaar, zijn
mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018. De Raad van Bestuur stelt
tevens voor om mevrouw Catherine Moukheibir, de eenmanszaak William Jenkins Pharma
Consulting vertegenwoordigd door Dr William Jenkins en Orfacare Consulting GmbH
vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger dr Bo Jesper Hansen, te herbenoemen
als onafhankelijke Bestuurders van de Vennootschap in de zin van artikel 526ter W.Venn.,
voor een termijn van vier jaar, hun mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2021.
De Raad van Bestuur stelt tevens voor om hun jaarlijkse vergoeding(en) vast te leggen
overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april
2016.
Reappointment of Dr Peter Fellner, Mrs Catherine Moukheibir, William Jenkins Pharma
Consulting represented by its Principal dr William Jenkins and Orfacare Consulting GmbH,
represented by its permanent representative, Dr Bo Jesper Hansen as independent Directors
within the meaning of article 526ter of the Belgian Companies Code (“BCC”).
The relevant Directors have confirmed to the Company that they meet the requirements under
article 526ter BCC. A short resume of the concerned Directors can be consulted via the
following web link: http://www.ablynx.com/investors/corporate-governance.
Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors to be reappointed
The Board of Directors proposes, in accordance with the proposal of the Remuneration and
Nomination Committee, to reappoint Dr Peter Fellner as independent Director within the
meaning of article 526ter of the Belgian Companies Code (“BCC”) for a period of one year, his
mandate ending immediately after the Annual General Meeting of 2018.
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The Board of Directors also proposes to reappoint Mrs Catherine Moukheibir, William Jenkins
Pharma Consulting represented by its Principal Dr William Jenkins and Orfacare Consulting
GmbH, represented by its permanent representative, Dr Bo Jesper Hansen as independent
Directors within the meaning of article 526ter of the Belgian Companies Code (“BCC”) for a
period of four years, their mandate ending immediately after the Annual General Meeting of
2021.
The Board also proposes to determine their remuneration in accordance with the decision of
the General Meeting of Shareholders of 28 April 2016.
Stemvak 8
Voting box 8
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:
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9.

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 9
Voting box 9
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:

13

Buitengewoon gedeelte:
Extraordinary part:
10.

Wijziging van artikel 27 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de
Vennootschap bij akten en rechtshandelingen die vallen binnen de bevoegdheid van het
Directiecomité.
De Raad van Bestuur stelt voor om artikel 27 van de Statuten van de Vennootschap te
wijzigen zodat de Vennootschap binnen de bevoegdheden van het Directiecomité steeds kan
vertegenwoordigd worden door drie van zijn leden in plaats van door de meerderheid van zijn
leden. Daarnaast werden enkele toevoegingen gedaan, gelet op het bestaan van het
directiecomité.
De tekst van artikel 27 van de statuten wordt aangepast als volgt:
De Vennootschap kan in alle akten in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarin een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur die als een college handelt,
vertegenwoordigd worden door:
- hetzij twee Bestuurders samen handelend,
- binnen de bevoegdheden van het Directiecomité, door drie zijn leden, of door een
bijzondere volmachtdrager (die al dan niet lid is van het Directiecomité), of
- binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit
bestuur is opgedragen, alleenhandelend, tenzij de Raad van Bestuur heeft beslist dat zulke
personen collegiaal moeten handelen of samen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een
voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité, al naargelang het
geval.
De Vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
Indien de Vennootschap wordt benoemd tot Bestuurder, Zaakvoerder, lid van het
Directiecomité, of vereffenaar van een andere Vennootschap, duidt zij onder haar
Aandeelhouders, Bestuurders, leden van het Directiecomité of Werknemers een vaste
vertegenwoordiger aan die zal worden belast met het uitvoeren van het mandaat in naam en
voor rekening van de Vennootschap.
Modification of article 27 of the Articles of Association regarding the representation of the
Company in deeds and acts which fall within the competence of the Executive Committee.
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The Board proposes to modify article 27 of the Articles of Association so that in the area of
competence of the Executive Committee the Company can always be represented by three of
its members instead of the majority of its members. Furthermore, certain additions were made,
given the existence of the Executive Committee.
The text of article 27 of the Articles of Association will be modified as follows:
The Company may be represented for all instruments, whether or not before the courts,
including those in which a public or ministerial official intervenes, without prejudice to the
general representation power of the board of directors acting as a collegiate body, by:
-

two Directors acting jointly; or
in the areas of competence of the Executive Committee, by three of its members, or by a
special proxy (who may or may not be a member of the Executive Committee); or
within the limits of the daily management, by a person or the persons to whom such
management has been delegated, acting alone, unless the Board of Directors has decided
that such persons should act as a collegiate body or jointly.

Such signatories do not need to present a prior decision of the Board of Directors or, as the
case may be, of the Executive Committee vis-à-vis third parties.
The Company is also validly bound by special proxyholders within the limits of their mandate.
When the Company is appointed Director, Manager, member of the Executive Committee or
Liquidator of another company, it appoints amongst its Shareholders, Directors, Members of
the Executive Committee or Employees a permanent representative who shall be charged with
the performance of the mandate in the name and for the account of the Company.
Stemvak 10
Voting box 10
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:

11.

Volmacht aan notaris Kim Lagae, notaris te Brussel (Koningsstraat 55 bus 4) om (i) de statuten
te coördineren en alle noodzakelijke wijzigingen op te nemen en eventuele vervallen
bepalingen achterwege te laten, (ii) de gecoördineerde versies van de statuten te
ondertekenen en ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen en (iii) alle
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andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de
bovenstaande besluiten.
De Raad van Bestuur stelt voor om een volmacht te verlenen aan notaris Kim Lagae, notaris te
Brussel (Koningsstraat 55 bus 4) om (i) de statuten te coördineren en alle noodzakelijke
wijziging op te nemen en eventuele vervallen bepalingen achterwege te laten, (ii) de
gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter Griffie van de Rechtbank van
Koophandel neer te leggen en (iii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de
neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.
Power of attorney to notary Kim Lagae, notary in Brussels (Koningsstraat 55 bus 4) to (i)
coordinate the Articles of Association and to include all necessary modificiations and to leave
out obsolete provisions (ii) to sign the modified versions of the Articles of Association and to
deposit such versions at the commercial court and (iii) to satisfy all other necessary formalities
in connection with the deposit and publication of the above decisions.
The Board of Directors proposes to approve the Power of attorney to notary Kim Lagae, notary
in Brussels (Koningsstraat 55 bus 4) to (i) coordinate the Articles of Association and to include
all necessary modifications and to leave out obsolete provisions (ii) to sign the modified
versions of the Articles of Association and to deposit such versions at the commercial court
and (iii) to satisfy to satisfy all other necessary formalities in connection with the deposit and
publication of the above decisions.
Stemvak 11
Voting box 11
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

FOR

AGAINST

ABSTENTION

Verduidelijking of motivatie:
Specification or motivation:
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