VOLMACHT
De ondergetekende,
□
□

de heer / mevrouw [VOORNAAM, NAAM], wonende te [ADRES];
de
vennootschap
[RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE
BENAMING],
met
maatschappelijke zetel te [ADRES], ingeschreven in het handelsregister van [PLAATS] onder het
nummer [NUMMER], hier vertegenwoordigd door [VOORNA(A)M(EN), NA(A)M(EN)],

in zijn/haar hoedanigheid van aandeelhouder van [AANTAL] aandelen van Keyware Technologies
NV met zetel te Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer
0458.430.512 (de Vennootschap),
geeft hierbij, krachtens artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, volmacht aan:
-

[de heer Stéphane Vandervelde, wonende te Allée du Bois de Bercuit 141, 1390 Graven,]
[NAAM/ADRES]

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal
worden gehouden op de maatschappelijke zetel van Keyware Technologies NV, te Ikaroslaan 24,
1930 Zaventem, op 18 augustus 2008, vanaf 14 uur of op iedere andere datum waarop deze algemene
vergadering zouden worden uitgesteld, met de volgende agenda:
1.

Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig
de artikelen 582, 583 en 596 Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de hierna
bepaalde uitgifte van (i) converteerbare obligaties voor een maximaal bedrag van zes miljoen
euro (6.000.000 EUR) en een minimumbedrag van vier miljoen euro (4.000.000 EUR) (de
"Obligaties") en (ii) maximum drie miljoen (3.000.000) warranten (de "Warranten") die
recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap (de "Uitgifte"), de
opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders naar aanleiding van de
vooropgestelde Uitgifte en de uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde van de
bestaande aandelen. Iedere persoon kan deelnemen aan de Uitgifte op voorwaarde dat hij of
zij voor minstens 250.000 euro inschrijft. Inschrijvingen op de Uitgifte zullen kunnen worden
ingediend bij [ING België, Marnixlaan 24, 1000 Brussel].

2.

Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig de
artikelen 582 en 596 Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van de
Obligaties en de Warranten, de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders naar aanleiding van de voorgestelde Uitgifte en de uitgifte van nieuwe
aandelen beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen.

3.

Uitgifte van Obligaties voor een maximaal bedrag van zes miljoen euro (6.000.000 EUR) en
een minimumbedrag van vier miljoen euro (4.000.000 EUR) onder de opschortende
voorwaarde van de inschrijving daarop en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de
Obligaties.

4.

Uitgifte van maximum drie miljoen (3.000.000) Warranten en vaststelling van de
uitgiftevoorwaarden van de Warranten.

5.

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de conversie van de Obligaties en
door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap met dezelfde rechten als
de bestaande aandelen.
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6.

Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warranten en
door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap met dezelfde rechten als
de bestaande aandelen.

7.

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

8.

Vaststelling van de inschrijvingtermijn

9.

Volmacht voor de vaststelling van de uitgifte

10.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

11.

Wijziging van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen

12.

Coördinatie van de statuten

13.

Bijzondere volmacht BTW en Kruispuntbank

14.

Varia

Onderhavige volmacht is verleend met het recht van indeplaatsstelling en met het recht afzonderlijk te
handelen.
Onderhavige volmacht wordt beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het
Arrondissement Brussel zijn uitsluitend bevoegd.

Gedaan te ______________, op [DATUM] 2008
(De handtekening laten vooraf gaan door de handgeschreven woorden: "goed voor volmacht".)

_____________________
[VOORNA(A)M(EN), NA(A)M(EN)]
[HOEDANIGHEID]
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