BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI 2017
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF 15 MAY 2017

Volmacht Aandeelhouder
Proxy Shareholder
Ondergetekende:
The undersigned:

__________________________________________ [NAAM AANDEELHOUDER]
[NAME SHAREHOLDER],

____________________________________________

---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL]
[ADDRESS/REGISTERED
OFFICES]
Geldig vertegenwoordigd door
Validly represented by

___________________________________________________

[NAAM]
[NAME]

___________________________________________________

[FUNCTIE]
[CAPACITY]

en
and

___________________________________________________

[NAAM]
[NAME]

___________________________________________________

[FUNCTIE]
[CAPACITY]

Eigenaar van ______________________________

[AANTAL] Gewone Aandelen en

______________ [PARAF / INITIALS SIGNATORIES]
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Owner of

[NUMBER] Ordinary Shares and

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

van de naamloze vennootschap Ablynx, met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde,
Technologiepark 21 en met ondernemingsnummer 0475.295.446 (de “Vennootschap”).
of the limited liability company Ablynx with registered offices at 9052 Zwijnaarde,
Technologiepark 21 (Belgium) and with company number 0475.295.446 (the “Company”).

Stelt als bijzondere lasthebber aan, met de macht om in de plaats te stellen:
Hereby appoints as special proxyholder, with power of substitution:
__________________________________________ [NAAM VOLMACHTHOUDER]
[NAME PROXYHOLDER],

_____________________________________________________

[ADRES]
[ADDRESS]

Aan wie ondergetekende volmacht verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de
Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Vennootschap, die zal
worden gehouden op 15 mei 2017 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, en die zal beraadslagen omtrent volgende agenda, met inbegrip van de
voorstellen tot besluit (de “Algemene Vergadering”):
To whom the undersigned grants a power of attorney to represent him/her at the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company that will be held at the
registered offices of the Company on 15 May 2017 at 11:00 a.m. CET, and that will
deliberate on the following agenda, containing motions to vote (the “General Meeting”):
****

______________ [PARAF / INITIALS SIGNATORIES]
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AGENDA

1. 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 zal aangepast worden 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 van 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, alleen handelend, 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.
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
______________ [PARAF / INITIALS SIGNATORIES]
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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 as 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.
2.

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 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 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 andere
formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de
bovenstaande besluiten.

______________ [PARAF / INITIALS SIGNATORIES]
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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 all other necessary
formalities in connection with the deposit and publication of the above decisions.

De lasthebber mag o.m.:
The proxyholder may, amongst other things:


Deelnemen aan elke vergadering met dezelfde agenda voor het geval de eerste
vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen.
Attend any meeting with the same agenda in the event the first meeting could not validly
deliberate.



Verklaren dat ondergetekende:
Declare that the undersigned:
-

kennis heeft van de bijeenroepingsformaliteiten en -termijnen die moeten worden
nageleefd bij de bijeenroeping van een Algemene Vergadering der
aandeelhouders (artikelen 533, 533bis, 533ter en 535 W.Venn.);
is aware of the notice formalities and notice procedures which must be observed
in connection with a notice for a shareholders meeting (Articles 533, 533bis, 533ter
and 535 BCC);

-

kennis heeft van de termijnen waarbinnen hem/haar de verslagen vermeld op de
agenda moeten worden ter beschikking gesteld;
is aware of the period of time within which the reports referred to in the agenda
must be made available to him/her;

-

kennis heeft van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen van beslissingen
van een Algemene Vergadering waarvoor de vormvoorschriften niet werden
nageleefd (artikelen 64, 1° en 178 W.Venn.);
is aware of the possibility to claim for the annulment of decisions of the
Shareholders Meeting for which the formalities have not been observed (Articles
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64, 1° and 178 BCC);
-

zichzelf als regelmatig opgeroepen beschouwt;
considers itself to having been validly given notice;

-

de verslagen vermeld op de agenda heeft ontvangen en over voldoende tijd
beschikte om deze verslagen te bestuderen;
has received the reports referred to in the agenda and has had sufficient time to
review these reports;

-

verzaakt aan de mogelijkheid om de nietigheidsvordering in te stellen.
waives the right to claim for the annulment of the shareholders decision.



Beraadslagen over deze agenda, deze agenda amenderen en een voorstem
uitbrengen voor alle agendapunten waarover zal worden gestemd door de Algemene
Vergadering.
Deliberate on this agenda, amend this agenda and cast a vote in favor of all items of
the agenda upon which will be voted at the Shareholders Meeting.



Te dien einde, het proces-verbaal en de aanwezigheidslijst tekenen, in de plaats stellen
en in het algemeen het nodige doen.
For these purposes, sign the minutes and the attendance list, substitute and in general
do whatever is necessary.

GELIEVE TE SCHRAPPEN WAT NIET PAST:
PLEASE STRIKETHROUGH WHAT DOES NOT APPLY:
De volmachtdrager is gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen
onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.
The proxyholder is entitled to vote on the new points that have been added to the agenda
OF/OR
De volmachtdrager moet zich onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen
onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.
The proxyholder must abstain in respect of the new points that have been added to the
agenda

Gedaan te [Done at] ______________________,
______________ [PARAF / INITIALS SIGNATORIES]
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Op [On] ________________________________,

Voor ___________________________________________[NAAM AANDEELHOUDER
On behalf of
[NAME SHAREHOLDER]

_________________________

[HANDTEKENING]
[SIGNATURE]

___________________________________________________

[NAAM]
[NAME]

___________________________________________________

[FUNCTIE]
[CAPACITY]

______________ [PARAF / INITIALS SIGNATORIES]
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_________________________

[HANDTEKENING]
[SIGNATURE]

___________________________________________________

[NAAM]
[NAME]

___________________________________________________

[FUNCTIE]
[CAPACITY]

______________ [PARAF / INITIALS SIGNATORIES]
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