BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 AUGUSTUS 2017
SPECIAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF 18 AUGUST 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]

______________ [PARAF / INITIALS SIGNATORIES]
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Eigenaar van ______________________________
Owner of

[AANTAL] Gewone Aandelen en
[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
Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Vennootschap, die zal
worden gehouden op 18 augustus 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 “Bijzondere Algemene Vergadering”):
To whom the undersigned grants a power of attorney to represent him/her 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 a.m. CET, and that will deliberate on the
following agenda, containing motions to vote (the “Special General Shareholders
Meeting”):
****
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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 Benoemingsen 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:
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
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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.

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.
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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
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.
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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.

Zoals aangegeven in de oproeping voor de Bijzondere Algemene Vergadering (en volgens
de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3%
van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van
de Bijzondere Algemene Vergadering plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking
tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen
tot uiterlijk 27 Juli 2017 (artikel 533ter W.Venn.). De te behandelen onderwerpen en de
bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden
toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het
Wetboek van vennootschappen (zoals aangegeven in de oproeping). In voorkomend geval
zal de Vennootschap tegelijkertijd, op haar website, aan haar aandeelhouders een formulier
ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht, aangevuld
met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die
op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die
geformuleerd zouden zijn. De volmachten die ter kennis worden gebracht van de
Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, 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.
As set out in the notice for the Special General Shareholders Meeting (and in accordance
with the terms set out therein) the shareholders that hold, alone or jointly, 3% of the capital
of the Company, may add new points to the agenda of the Special General Shareholders
Meeting and submit proposals for decision (with regard to the points included, or to be
included, in the agenda) at the latest on 27 July 2017 (Article 533ter BCC). The points to be
considered and the related proposals for decision that may be added to the agenda, will be
published in accordance with the provisions of the Belgian Company Code (as set out in the
notice). In such case, the Company will simultaneously, on its website, provide a form to the
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shareholders that may be used for voting by proxy, completed with the additional points on
the agenda that will be considered and the proposals for decision that were added to the
agenda, and/or the mere proposals of decision that were submitted. The proxy forms
submitted to the Company prior to such publication, remain valid for the points on the agenda
in respect of which they apply, taking into consideration that the proxyholder, for the points
on the agenda for which new proposals of decision have been submitted, may deviate from
the possible instructions from the proxy giver, if the execution of such instructions could harm
the interests of the proxy giver. The proxyholder must notify the proxy giver thereof.
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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] ______________________,

Op [On] ________________________________,

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

_________________________

[HANDTEKENING]
[SIGNATURE]

___________________________________________________

[NAAM]
[NAME]

___________________________________________________

[FUNCTIE]
[CAPACITY]
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_________________________

[HANDTEKENING]
[SIGNATURE]

___________________________________________________

[NAAM]
[NAME]

___________________________________________________

[FUNCTIE]
[CAPACITY]
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