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VOLMACHT
POWER OF ATTORNEY
Ondergetekende(*) / The undersigned(*):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen:
maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en
functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen.
(*)
As to individuals: name, first name and address and National ID or Social Security number – As to
corporate entities: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number as
well as the name and function of the individuals duly signing the power of attorney on behalf of the
corporate entities.
(*)

Handelend /Acting (invullen wat van toepassing is aub/To be completed as applicable)
*

als eigenaar van / as owner of:
aandelen van /shares of BARCO NV

*

voor naam en voor rekening van de aandeelhouders waarvan de volledige identiteit
en het aantal Barco NV aandelen waarvan zij eigenaar zijn, is weergegeven in de
onderstaande en/of de bijgevoegde lijst
in the name and for the account of the shareholders whose full identity and the
number of Barco NV shares owned by them are stated in the list below and/or in the
attached list
Naam / Name

Adres / Address

Aantal
aandelen
Number of
shares
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stelt hierbij aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie / hereby appoints as
its special attorney with the full right of substitution :
__________________________________________________________________________ (*)
__________________________________________________________________________ (*)

Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen:
maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en
functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen.
(*)
As to individuals: name, first name and address and National ID or Social Security number – As to
corporate entities: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number as
well as the name and function of the individuals duly signing the power of attorney on behalf of the
corporate entities.
(*)

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op
* de eerste buitengewone algemene vergadering op vrijdag 27 maart 2020 om 14:00 uur,
en indien op deze vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en
besluiten niet wordt bereikt,
* de tweede buitengewone algemene vergadering op donderdag 30 april 2020 om 15:45
uur van
* the first extraordinary general meeting to be held on Friday, March 27, 2020 at 2 p.m.,
and, if at this meeting the quorum required to deliberate and decide validly is not met,
* the second extraordinary general meeting on Thursday, April 30, 2020 at 3.45 p.m of
“Barco”
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 35
B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk
die zal worden gehouden te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 21, met de volgende agenda
houdende voorstellen tot besluit:
which shall be held at 8500 Kortrijk, Beneluxpark 21 with the following agenda containing
the proposals of resolution:
AGENDA
1.

Verslag
Dit agendapunt vereist geen besluit van de buitengewone algemene vergadering
Report
This agenda item does not require a resolution of the extraordinary general meeting.

2.

Wijziging van het voorwerp - Statutenwijziging.
Voorstel tot besluit (1e stemronde):
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het
voorstel van de raad van bestuur, en dienvolgens de tekst van Artikel 3: Doel van de
thans in voege zijnde statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden:
het ontwerp, de ontwikkeling, de fabricatie, de assemblage, de verkoop, de distributie, de
marketing, de installatie, de implementatie, de dienst na-verkoop, het onderhoud, de
herstelling, en/of de ondersteuning van alle welkdanige technologische producten en
systemen, in het bijzonder wat betreft visualisatie-,
beeldverwerkings- en
samenwerkingstechnologie alsook technologie inzake werkstromen en artificiële
intelligentie, hardware en software, benodigdheden, componenten en onderdelen, in
welke materialen ook, zowel in het binnenland als in het buitenland, in de meest brede
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betekenis van het woord, het aanbieden van welkdanige financiering voor voormelde
activiteiten en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag:
*
alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
*
op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een gelijksoortig of een samengaand voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
*
op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen,
tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*
bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder
onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of
deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
*
deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft, en door deze technische, administratieve, juridische,
financiële of alle andere toegelaten bijstand te verlenen;
*
de ontwikkeling van de vennootschappen ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij participeert of een belang heeft stimuleren, plannen en
coördineren, onder meer via synergiën, reorganisaties en herstructureringen;
*
in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in
het buitenland, alle welkdanige materiële, immateriële en/of financiële activa
verwerven, beheren of vervreemden;
*
zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of
haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”

Steminstructie:
 VOOR

 TEGEN

 ONTHOUDING

Amendment to the company’s purpose – Amendment to the articles of
association
Proposal of resolution (1st vote):
The meeting resolves to amend the company’s purpose in accordance with the board’s
proposal and subsequently to replace the text of Article 3: Purpose of the articles of
association currently applicable by the following text:
“The company’s purpose is, as well in Belgium as abroad, as well in its own name and for
its own account as in the name and/or for the account of third persons, alone or in
collaboration with third persons:
the design, development, manufacture, assembly, sale, distribution, marketing,
installation, implementation, after-sales service, maintenance, repair, and / or support of
whichever technological products and systems, in particular regarding visualization, image
processing and collaboration technology as well as workflow and artificial intelligence
technology, hardware and software, supplies, components and spare parts, in whatever
substances, both domestically and abroad, in the broadest meaning of the word, offering
financing in whatever form for the aforementioned activities and everything that is
directly or indirectly related thereto.
The company can:
*
execute all commercial, industrial, financial, movable or immovable transactions
whatsoever that are directly or indirectly related to its purpose or that are of a
nature to favor it;
*
in whatever way be involved in businesses, enterprises or companies that have the
same, similar or related purpose or that can promote the development of its
business, supply its raw materials or facilitate the sale of its products;
*
acquire, exploit and liquidate all intellectual rights, brands, models, drawings in any
way;
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*

*

*
*
*

by way of subscription, contribution, merger, cooperation, financial intervention or
otherwise acquire an interest or participation in all existing or to be established
companies, enterprises, businesses or associations without distinction, in Belgium
or abroad; the company may manage, valorize and liquidate these interests or
participating interests;
participate in the administration, management, control and liquidation of the
companies, enterprises, businesses and associations in which it has a participation
or an interest, and provide them with technical, administrative, legal, financial or
any other authorized assistance;
stimulate, plan and coordinate the development of companies, businesses and
associations in which it participates or has an interest, including through synergies,
reorganizations and restructurings;
within the framework of its cash management acquire, manage or sell all tangible,
intangible and / or financial assets, directly or via subsidiaries in Belgium or
abroad;
give security in favor of companies, companies, businesses and associations in
which it has an interest or participation, or not, give bail, act as an agent or
representative, grant advances, provide loans, mortgages or other securities.”

Voting instruction:
 FOR

3.

 AGAINST

 ABSTAIN

Splitsing van de aandelen – Statutenwijziging
Voorstel tot besluit (2de stemronde):
De vergadering beslist tot de splitsing van elk van de bestaande dertien miljoen
achtenzestig duizend achthonderd vierenvijftig (13.068.854) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde in zeven (7) nieuwe aandelen derwijze dat het kapitaal van
vijfenvijftig miljoen achthonderd zesenzeventig duizend vierhonderd tweeënvijftig euro
tweeënzeventig cent (€ 55.876.452,72) voortaan zal worden vertegenwoordigd door
eenennegentig miljoen vierhonderd eenentachtig duizend negenhonderd achtenzeventig
(91.481.978) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en dienvolgens in Artikel
5: Maatschappelijk kapitaal van de statuten
*
in het punt 5.1. Kapitaal en aandelen de tweede zin te laten luiden:
“Het is verdeeld in eenennegentig miljoen vierhonderd eenentachtig duizend
negenhonderd achtenzeventig (91.481.978) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”
*
op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 37 toe te
voegen waarin de bovenstaande splitsing van de aandelen wordt beschreven.

Steminstructie:
 VOOR

 TEGEN

 ONTHOUDING

Stock split – Amendment to the articles of association
Proposal of resolution (2nd vote):
The meeting resolves to split each of the existing thirteen million sixty-eight thousand
eight hundred and fifty-four (13.068.854) existing shares with no face value into seven
(7) new shares thus that the capital of fifty-five million eight hundred and seventy-six
thousand five hundred and eighty-one euro twelve cents € 55.876.581,12) will henceforth
be represented by ninety-one million four hundred eighty-one thousand nine hundred
seventy-eight (91.481.978) shares with no face value, and subsequently in Article 5:
Capital of the articles of association
*
alter the second sentence in point 5.1. Capital and shares as follows:
“It is divided into by ninety-one million four hundred eighty-one thousand nine
hundred seventy-eight (91.481.978) shares with no face value.”
*
add at the end of point 5.2. History of the capital a new point 37 in which the stock
split mentioned here above will be described.

Voting instruction:
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 FOR

4.

 AGAINST

 ABSTAIN

Herformulering van de statuten
Voorstel tot besluit (3rde stemronde):
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van
een naamloze vennootschap, en een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11
WVV,
*
waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
*
waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 8500
Kortrijk,
President
Kennedypark
35,
in
het
rechtsgebied
van
de
ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk;
*
waarvan
de
website
www.barco.com
om
en
het
e-mailadres
legalriskcompliance@barco.com in de statuten zullen worden vermeld
*
waarvan het kapitaal vijfenvijftig miljoen achthonderd zesenzeventig duizend
vierhonderd tweeënvijftig euro tweeënzeventig cent (€ 55.876.452,72) bedraagt en
wordt vertegenwoordigd door eenennegentig miljoen vierhonderd eenentachtig
duizend negenhonderd achten (91.481.978) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde;
*
waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het
vereffeningssaldo;
*
waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
*
die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad
van bestuur zal zijn samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders waarvan
minstens drie (3) onafhankelijk, in de zin van artikel 7:87 van het WVV, dienen te
zijn, en overeenkomstig artikel 7:86 van het WVV ten minste één derde (1/3) van
de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan de overige leden
dient te zijn;
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te
hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de
essentiële bepalingen, en om dienvolgens een aangepaste tekst voor de statuten aan te
nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar werd
gesteld op de website.

Steminstructie:
 VOOR
4.

 TEGEN

 ONTHOUDING

Reformulation of the articles of association
Proposal of resolution (3rd vote):
The meeting resolves to bringt the articles of association in line with the rules of the Code
on companies and associations (hereinafter designated as “CCA”) whereby the company
will maintain the corporate form of a limited liability company (“naamloze vennootschap”)
and is a listed company in the sense of article 1:11 of the CCA,
*
of which the registered office will be established ion the Flemish Region
*
of which the address, that will not be mentioned in the articles of association, is
established at 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35, in the jurisdiction of the
business court of Gent, division Kortrijk
*
of
which
the
website
www.barco.com
and
the
e-mail
address
legalriskcompliance@barco.com will be mentioned in the articles of association;
*
of which the capital amounts fifty-five million eight hundred and seventy-six
thousand five hundred and eighty-one euro twelve cents € 55.876.581,12) that is
represented by by ninety-one million four hundred eighty-one thousand nine
hundred seventy-eight (91.481.978) shares with no face value
*
of which all shares will belong to the same class and all
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-

will have an equal voting right, being one (1) vote per share
will equally participate in the results;
will equally participate in the liquidation balance in the event of liquidation of
the company;
*
of which the shares will be freely transferrable;
*
that will be managed according to the monistic management model, and where the
board of directors will be composed of five (5) directors at the minimum, of which
three (3) will be independent, in the sense of article 7:87 of the CCA, and of which,
in accordance with article 7:86 of the CCA at least one third (1/3) of the members
will be of the opposite gender than the other board members
and at this occasion, where necessary, transform, reformulate, renumber, complete
and/or simplify the articles of association albeit without altering the essential clauses,
and subsequently adopt an adapted text for the articles of association in accordance
with the draft that was made available on the website.

Voting instruction:
 FOR

 AGAINST
---------

 ABSTAIN
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Te dien einde / In order to:
deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de
voorstellen vermeld op de agenda, deze te wijzigen of te verwerpen;
participate in any and all deliberations, and to vote on the proposals as listed in the
agenda, on behalf of the undersigned, to change or reject these;
-

de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden
worden gehecht, te ondertekenen;
sign the minutes of the meeting, the attendance list and all annexes thereto;

-

in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze
lastgeving, met belofte van bekrachtiging;
in general do everything the attorney will deem useful or necessary, promising ratification
if necessary.

De bijzonder gevolmachtigde is ook gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen
onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen:
Ja/Nee (schrappen wat niet past)
Indien nee dient de vomachthouder zich te onthouden van de stemming over de nieuwe
agendapunten.
The special attorney is authorized to vote over new topics to be discussed which have been
added to the agenda:
Yes/No (delete what is not applicable)
If no, special attorney must abstain from voting on the new agenda topics.

Aldus getekend te / In Witness whereof this instrument is signed at ____________________
op/on __________________________ 2020.

__________________________(*)

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding “Goed voor volmacht” a.u.b
Date and signature with handwritten “good for proxy”

(*)
(*)
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RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN DE VOLMACHT
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van
de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen
zijn blanco volmachtformulieren schriftelijk aan te vragen op de zetel van de vennootschap.
Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de website van de vennootschap
www.barco.com.
Indien een aangevulde agenda bekend gemaakt wordt, zullen nieuwe
volmachtformulieren beschikbaar gesteld worden op de website van de vennootschap. Andere
volmachten zullen niet aanvaard worden.
Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden
verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam
en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die
vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de
volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee
aan de stemming zal worden deelgenomen.
Volmachten dienen tevens ten laatste in origineel op donderdag 26 maart 2020 binnen de
kantooruren neergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van
de Juridische Dienst), Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk.
DIRECTIVES FOR COMPLETION OF A POWER OF ATTORNEY
Shareholders, who wish to be represented, should use the power of attorney form drawn up by
the company. Shareholders who so desire can obtain blanc copies of the power of attorney at
the company's registered office. The power of attorney forms can also be downloaded from the
company's website www.barco.com. If an agenda with additional topics is made public, new
power of attorneys will be made available on the website of he company. No other forms will be
accepted.
Collective proxies, proxies by substitution, or proxies granted by financial institutions, trusts,
fund managers or account-holders in the name and for the account of several shareholders have
to specify: the identity of each individual shareholder, the identity of the proxy holder(s) and,
for each individual shareholder, the number of shares the proxy holder will be voting with.
Powers of attorney should be delivered in original by not later than Thursday March 26,
2020 within the office hours to the company (to the attention of the Legal Department),
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium.
-----------

