ARSEUS
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Textielstraat 24, 8790 WAREGEM
Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk
Gezien de vergadering gehouden op 13 mei 2008 het wettelijk quorum niet behaalde, worden
de houders van aandelen en warrants uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering,
die zal gehouden worden op maandag 9 juni 2008 om 15 uur, ten kantore van notaris Dirk Van
Haesebrouck te 8511 Kortrijk-Aalbeke, Moeskroensesteenweg 124 (of op een plaats die aldaar
op dat moment zal worden bekendgemaakt) met volgende agenda, houdende voorstellen tot
besluit:
I. Aanpassing van artikel 8 van de statuten aan de gewijzigde bepalingen van de wet van 14
december 2005, BS 23 december 2005.
1. Aanpassing van de statuten aan de gewijzigde bepalingen van de wet houdende afschaffing
van de effecten aan toonder.
2. Aanpassing van artikel 8 van de statuten.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de statuten aan de
gewijzigde bepalingen van de wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder en
dientengevolge vervanging van de laatste paragraaf van artikel 8 door:
“De effecten aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden op 1
januari 2014 van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.”
II. Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen - Aanpassing van
artikel 53 van de statuten.
1. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van 18
maanden te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil,
rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan € 1,00 en niet hoger dan het
gemiddelde van de slotkoersen van de 10 werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop
of ruil, verhoogd met 10 % en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik
eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan 10% van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap. De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om
deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en
tijdsbeperkingen. Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele
verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse
dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Aanpassing van artikel 53 van de statuten.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en
dientengevolge aanpassing van artikel 53 van de statuten als volgt:
In lid 1 schrappen en vervangen van “7 september 2007” door ofwel “13 mei 2008” ofwel “9
juni 2008”.
III. Coördinatie van de statuten.
Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

Toelatingsvoorwaarden
De houders van aandelen op naam en de warranthouders moeten uiterlijk op 3 juni 2008 de
raad van bestuur inlichten van hun intentie aan de buitengewone algemene vergadering deel te
nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
De houders van aandelen aan toonder die aan de buitengewone algemene vergadering wensen
deel te nemen, moeten hun aandelen uiterlijk op 3 juni 2008 neerleggen aan de loketten van
één van de hierna vermelde instellingen: ING België, Dexia Bank, KBC Bank, Fortis Bank, Bank
Degroof of Petercam. De aandeelhouders worden toegelaten op voorlegging van een attest
waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd.
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De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de buitengewone algemene
vergadering wensen deel te nemen, moeten uiterlijk op 3 juni 2008, bij ING België, Dexia Bank,
KBC Bank, Fortis Bank, Bank Degroof of Petercam, een door de erkende rekeninghouder of door
de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze
aandelen tot de buitengewone algemene vergadering wordt vastgesteld.
Volmachten
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van
de volmacht die door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten werd
opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het
volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.arseus.com van de
vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient, ter
attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 3 juni 2008 om 24 uur, op de zetel van de
vennootschap te worden neergelegd. In dit verband wordt erop gewezen dat de volmachten die
voor de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2008 werden neergelegd, geldig
blijven voor de tweede buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2008.
De raad van bestuur
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