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Bekaert kondigt voorgestelde invoering van dubbel stemrecht en wijzigingen in de samenstelling van de
Raad van Bestuur aan met beoogde toepassing in 2022
De Raad van Bestuur heeft, tijdens de gewone vergadering van de Raad van 11 mei 2021, een unanieme
beslissing genomen over voorstellen met betrekking tot (1) de invoering van dubbel stemrecht en (2) de
toekomstige samenstelling van de Raad van Bestuur, beide met beoogde toepassing in 2022.

Dubbel stemrecht
Op 6 mei 2021 heeft de referentieaandeelhouder van NV Bekaert SA, Stichting Administratiekantoor Bekaert, aan de
Raad van Bestuur voorgesteld om de invoering van dubbel stemrecht te overwegen. Na zorgvuldige beraadslaging
kwam de Raad van Bestuur tot een unanieme beslissing in het voordeel van de invoering van dubbel stemrecht als
een middel om de langetermijnvisie en loyauteit van aandeelhouders te belonen.
Dubbel stemrecht zou worden toegekend aan alle aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van
dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven.
De voorgestelde invoering van dubbel stemrecht zal worden voorgelegd aan een Buitengewone Algemene
Vergadering. De goedkeuring ervan vereist een quorum van 50% en een bijzondere meerderheid van 66,67%. Na
goedkeuring zou het dubbel stemrecht gelden vanaf de eerstvolgende Algemene Vergadering, die naar verwachting
de Gewone Algemene Vergadering van 2022 zal zijn.

Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft ook beslist om zijn governance-profiel verder te versterken door wijzigingen aan zijn
samenstelling voor te stellen. In zijn huidige samenstelling, geeft de Raad van Bestuur reeds blijk van een sterke
governance met een onafhankelijke Voorzitter en een hoge graad van diversiteit qua geslacht (38%/62%), expertise
en nationaliteit (54% niet-Belgisch). De vertegenwoordiging van onafhankelijke Bestuurders is bovendien groot in de
twee comités van de Raad van Bestuur: de meerderheid (66,67%) in het Benoemings- en Remuneratiecomité en de
helft (50%) in het Audit, Risk en Finance comité.
De Raad van Bestuur stelt voor om bij goedkeuring van dubbel stemrecht de governance verder te versterken door
middel van de volgende wijzigingen:
- Verhoogde onafhankelijkheid in een evenwichtige Raad van Bestuur waar de onafhankelijke Bestuurders
en de CEO ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen
- Vermindering van het aantal leden van de Raad van Bestuur van 13 naar 10, met inbegrip van een
vermindering van de Bestuurders benoemd op voordracht van de referentieaandeelhouder van 7 naar 5
De wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur zullen de goedkeuring van de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van 11 mei 2022 vereisen. De Stichting Administratiekantoor Bekaert heeft bevestigd dit voorstel ten
volle te steunen.

Kalender Algemene Vergaderingen m.b.t. de hierboven voorgestelde wijzigingen
Buitengewone Algemene Vergadering: wijziging statuten – dubbel stemrecht
Buitengewone Algemene Vergadering 2: indien het 50%-quorum niet wordt bereikt op
15 juli 2021
Jaarlijkse Algemene Vergadering 2022: wijziging van het aantal Bestuurders en
versterking onafhankelijkheid
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Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande
toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden
dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden
uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en
neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt
geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd
met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.

Profiel
Bekaert (Bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar de
voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze
klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt meer dan 27 000
medewerkers tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 4,4 miljard in 2020.
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