1. Bijeenroeping van de houders van effecten
Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen
in het Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de
archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de
volgende zijn:
'opD april ZUl6in het Belgisch Staatsblad; en
op 8 april 2016 in De Tijd
De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter
beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap
(www.kinepolis.com/corporate) vanaf 8 april 2016. Een mededeling werd verstuurd naar een
persagentschap teneinde internationale verspreiding te garanderen.
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven,
vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 8 april 2016, door middel van een brief aan de
houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering
Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of
artikel 29 en 30 van de statuten werd gerespecteerd, hetgeen ons, notaris, door het bureau werd
bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de
archieven van de Vennootschap bewaard blijven.
3. Lijst van de aanwezigheden
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de
maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of
door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel blijft gehecht
aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van
de Vennootschap.
4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum
Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 21.720.906 aandelen
driehonderdvijfenzestigduizend
miljoen
zevenentwintig
totaal
van
een
op
honderdzevenennegentig (27.365.197) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De Vennootschap bezit op heden 169.846 eigen aandelen, waardoor het aantal
stemgerechtigde aandelen 27.195.351 is.
Dit betekent dat het wettelijk quorum van vijftig procent plus één ( 50% + 1) aandelen is
overschreden.
Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over
de punten op de agenda.
5. Derden aanwezig op de vergadering
Behalve de voormelde Personen, wonen onder andere de volgende personen eveneens de
vergadering bij:
sommige bestuurders van de Vennootschap;
- de commissaris van de Vennootschap; en
' het personeel van de Vennootschap, en van de firma's door haar ingeschakeld, dat
logistieke functies vervult in het kader van de vergadering.
AGENDA
De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:
1. Wijziging van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering
van 19 oktober 2012 evenals van eerdere machtigingen
Voorstel tot besluit
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De buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 machtigt de raad van bestuur
uitdrukkelijk, om, indien hij het opportuun acht, 132.346 aandelen, die ingekocht werden onder
eerdere machtigingen verleend door een buitengewone algemene vergadering van de
Vennootschap, aan te wenden tot indekking van de nieuw uit te schrijven opties onder het 2016
Aandelenoptieplan.
2. Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op indekking van opties uitgegeven
onder het 2016 Aandelenoptieplan
Voorstel tot besluit
De buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 machtigt de raad van bestuur
uitdrukkelijk, met het oog op indekking van 410.958 nieuw uit te schrijven opties onder het 2016
Aandelenoptieplan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een
maximum van 410.958 eigen aandelen te verwerven, door aankoop of ruil, op of buiten de beurs,
rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het
Wetboek van vennootschappen of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs die niet
lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%)
van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag
voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op zulke wijze dat de vennootschap alsook
rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van
vennootschappen alsook personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen op geen enkel ogenblik eigen
aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van
het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar
vanaf de akte van statutenwijziging de dato 11 mei 2016. Deze machtiging kan worden hernieuwd.
De raad van bestuur wordt eveneens gemachtigd om de aandelen die daarop betrekking
hebben, te vervreemden, op of buiten de beurs, zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijsen tijdsbeperkingen.
3. Herschrijven van de Overgangsbepalingen ter vervanging van de huidige
Overgangsbepalingen
Voorstel tot besluit
De vergadering beslist om de huidige Overgangsbepalingen van de statuten te
herschrijven, teneinde de punten 1. en 2. van onderhavige agenda erin te implementeren, evenals
de Overgangsbepalingen te herschikken teneinde er de leesbaarheid van te verhogen, zoals hierna
opgenomen:
- Wijziging van de titel van Overgangsbepaling 1 in "Verwerving en vervreemding van eigen
aandelen met het oog op vernietiging ervan"
- Invoegen van volgende titel na alinea Ivan Overgangsbepaling 1 "2. Verwerving en
vervreemding van eigen aandelen met het oog op het 2007-2016 Aandelenoptieplan"
..
- Invoegen in fine van de Overgangbepalingen van hiernavolgende titel en alineas:
"3. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen met het oog op het 3016
Aandelenoptieplan
De buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 heeft de raad van bestuur
uitdrukkelijk gemachtigd om de honderdtweeëndertigduizend driehonderdzesenveertig (132.346)
aandelen die door de raad van bestuur werden ingekocht onder eerdere machtigingen tot inkoop
van aandelen, aan te wenden tot indekking voor de nieuw uit te schrijven opties onder het 2016
Aandelenoptieplan.
De buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 heeft de raad van bestuur
uitdrukkelijk gemachtigd, met het oog op indekking van maximum 410.958 nieuw uit te schrijven

opties onder het 2016 Aandelenoptieplan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, een maximum Van 410.958 eigen aandelen te verwerven. Deze verwerving kan
door aankoop of ruil, op of buiten de beurs, rechtstreeks of door een rechtstreekse
dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een
persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, of zulke rechtstreekse
dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en
niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd
worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op
zulke wijze dat de vennootschap alsook rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel
627 van het Wetboek van vennootschappen alsook personen die handelen in eigen naam maar
voor rekening van de Vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen, op geen enkel
ogenblik eigen aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig
procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een
periode van vijf jaar vanaf de akte tot statutenwijziging de dato 11 mei 2016 en kan worden
hernieuwd.".
4. Volmachten
Voorstel tot besluit:
De buitengewone algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan (1) de
bestuurders van de Vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de
BTW administratie en (2) de ,notaris en/of elk van zijn medewerkers teneinde alle noodzakelijke
documenten op te stellen en neer te leggen zoals maar daartoe niet beperkt, de gecoördineerde
statuten en de uittreksels van deze akte, bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle
documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk of nuttig is
daartoe.
BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN— TOEPASSING ARTIKEL 533TER W.VENN.
De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die
(samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1, eerste lid Wetboek van
vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.
STEMMINGSMODALITEITEN
De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk
van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.
Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens
aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen
deelnemen.
De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:
- opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1 en 2 van deze agenda
geldig aangenomen zouden worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber,
deelnemen aan deze vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en moetende besluiten met vier vijfde van de stemmen aangenomen worden,
in overeenstemming met artikel 34 van de statuten van de Vennootschap juncto artikel 559 en 620
§1 van het Wetboek van vennootschappen;
- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot het punt 3 van deze agenda geldig
aangenomen zou worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber,
deelnemen aan deze vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
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vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen
worden, in overeenstemming met artikel 34 van de statuten van de Vennootschap juncto artikel
558 van het Wetboek van vennootschappen;
- opdat het voorstel-tot; besluit met betrekking tot het punt 4 van deze agenda geldig
aangenomen zou worden, moeten de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber,
deelnemen aan deze vergadering, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en moeten de besluiten met de meerderheid van de helft plus één van de
stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 34 van de statuten van de
vennootschap.
De voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van een systeem van
pa pieren stemformulieren.
VRAGEN
Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit,
de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.
De vragensessie geeft geen aanleiding tot vragen of tussenkomsten.
De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming
voor aan de aandeelhouders.
EERSTE BESLISSING - Wijziging van de machtiging verleend door de buitengewone
algemene vergadering van 19 oktober 2012 evenals van eerdere machtigingen.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de raad van bestuur
uitdrukkelijk te machtigen om, indien hij het opportuun acht, 132.346 aandelen, die ingekocht
werden onder eerdere machtigingen verleend door een buitengewone algemene vergadering van
de Vennootschap, aan te wenden tot indekking van de nieuw uit te schrijven opties onder het 2016
Aandelenoptieplan.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 21.720.906
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
79,37%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 21.720.906
waarvan
VOOR

20.801.702

TEGEN

919.124

ONTHOUDING
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TWEEDE BESLISSING - Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op indekking
van opties uitgegeven onder het 2016 Aandelenoptieplan.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de raad van bestuur
uitdrukkelijk te machtigen om, met het oog op indekking van 410.958 nieuw uit te schrijven opties
onder het 2016 AandelendptieplaFn, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, een maximum van 410.958 eigen aandelen te verwerven, door aankoop of ruil,
op of buiten de beurs, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van
artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een persoon die handelt in eigen naam
maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een
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prijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderdvijftien
procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op
de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op zulke wijze dat de vennootschap
alsook rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van
vennootschappen alsook personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen op geen enkel ogenblik eigen
aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van
het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar
vanaf heden. Deze machtiging kantworden hernieuwd.
De raad van bestuur wordt eveneens gemachtigd om de aandelen die daarop betrekking
hebben, te vervreemden, op of buiten de beurs, zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijsen tijdsbeperkingen.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 21.720.906
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
79,37%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 21.720.906
waarvan
VOOR

20.645.607

TEGEN

1.075.219

ONTHOUDING
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DERDE BESLISSING - Herschrijven van de Overgangsbepalingen ter vervanging van de
huidige Overgangsbepalingen.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot herschrijven van de huidige
Overgangsbepalingen van de statuten, teneinde de punten 1 en 2 van de agenda, zoals hernomen
in de eerste en tweede beslissing, erin te implementeren, evenals de Overgangsbepalingen te
herschikken teneinde er de leesbaarheid van te verhogen, zoals hierna opgenomen:
- Wijziging van de titel van Overgangsbepaling 1 in "Verwerving en vervreemding van eigen
aandelen met het oog op vernietiging ervan".
- Invoegen van volgende titel na alinea 2 van Overgangsbepaling 1 "2. Verwerving en
vervreemding van eigen aandelen met het oog op het 2007-2016 Aandelenoptieplan".
- Invoegen in fine van de Overgangsbepalingen van hiernavolgende titel en alinea's:
"3. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen met het oog op het 2016
Aandelenoptieplan
De buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 heeft de raad van bestuur
uitdrukkelijk gemachtigd om de honderdtweeëndertigduizend driehonderdzesenveertig (132.346)
aandelen die door de raad van bestuur werden ingekocht onder eerdere machtigingen tot inkoop
van aandelen, aan te wenden tot indekking voor de nieuw uit te schrijven opties onder het 2016
Aandelenoptieplan.
De buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 heeft de raad van bestuur
uitdrukkelijk gemachtigd, met het oog op indekking van maximum 410.958 nieuw uit te schrijven
opties onder het 2016 Aandelenoptieplan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, een maximum van 410.958 eigen aandelen te verwerven. Deze verwerving kan
door aankoop of ruil, op of buiten de beurs, rechtstreeks of door een rechtstreekse

dochtervennootschap in de zin van artike 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een
persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, of zulke rechtstreekse
dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan defractiewaarde per aandeel en
niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd
worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op
zulke wijze dat de vennootschap alsook rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel
627 van het Wetboek van vennootschappen alsook personen die handelen in eigen naam maar
voor rekening van de Vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen, op geen enkel
ogenblik eigen aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig
procent (20%) van het geplaatst kopitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een
periode van vijf jaar vanaf de ^ okte tot statutenwijziging de dato 11 mei 2026 en kan worden
hernieuwd.
De raad van bestuur wordt eveneens gemachtigd om de aandelen die daarop betrekking
hebben, te vervreemden, op of buiten de beurs, zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en
tijdsbeperkingen.".
De voorzitter zet uiteen dat de laatste alinea, zoals hiervoor uiteengezet, bij vergetelheid
niet was opgenomen in het voorstel van besluit, maar dat deze impliciet volgt uit de implementatie
van de punten 1 en 2 van de agenda, zoals hernomen in de eerste en tweede beslissing en
zodoende eveneens diende geimplementeerd te worden in de Overgangsbepalingen van de
statuten van de Vennootschap.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 21.720.906
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
79,3796
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 21J20.906
waarvan
VOOR
TEGEN
ONTHOUDING

^

20787.024

,

`933.8O2
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VIERDE BESLISSING — Volmachten.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volmacht te verlenen aan (1) de
bestuurders van de Vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de
BTW administratie en (2) ondergetekende notaris en/of elk van zijn medewerkers teneinde alle
noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen zoals maar daartoe niet beperkt, de
gecoördineerde statuten en de uittreksels van deze akte, bij de griffie van de rechtbank van
koophandel.
Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle
documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk of nuttig is
daartoe.
Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder
weergegeven:
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1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 21.720.906
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
79,37%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 21.720.906
waarvan
VOOR

21.546.526

TEGEN

174.300

ONTHOUDING
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SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt opgeheven.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum — en plaats en domicilie van de
voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de
aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht
onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het
bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die
erom verzochten, en door mij, notaris.
(volgen de handtekeningen)
Afgeleverd vóór registratie :
- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. /85.234.

