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ALGEMENE VERGADERING TESSENDERLO CHEMIE NV 2016
Vandaag vond de algemene vergadering van aandeelhouders van Tessenderlo Chemie nv over het
boekjaar 2016 plaats. Op een totaal van 43.068.884 aandelen waren 25.837.212 aandelen (59,99%)
op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd.
De algemene vergadering heeft de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, het
remuneratieverslag en de vergoeding van bestuurders goedgekeurd. De algemene vergadering heeft
voorts kwijting gegeven aan de bestuurders en de commissaris, voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. Op voorstel van de raad van bestuur
heeft de algemene vergadering beslist om geen dividend uit te keren over het boekjaar 2016.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van bestuurders mevrouw
Véronique Bolland en mevrouw Dominique Zakovitch-Damon, en heeft beslist om, op voordracht van
de raad van bestuur, de vennootschap Management Deprez bvba (met vaste vertegenwoordiger
mevrouw Veerle Deprez) en de vennootschap ANBA bvba (met vaste vertegenwoordiger mevrouw
Anne Marie Baeyaert), als onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders voor een periode van vier
jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2021, te benoemen.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Daarnaast vond vandaag ook een buitengewone algemene vergadering plaats. Op een totaal van
43.068.884 aandelen waren 25.831.778 aandelen (59,98%) op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen
in “Tessenderlo Group”. De buitengewone algemene vergadering heeft bovendien bijzondere
transparantiedrempels van 1%, 3% en 7,5% ingevoerd voor aandeelhouders.
Naast enkele technische statutenwijzigingen werd de raad van bestuur tot slot ook gemachtigd tot
het gebruik – onder voorwaarden – van toegestaan kapitaal ten belope van maximaal 43.160.095
EUR (zijnde 20% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap) en kreeg de raad van
bestuur de machtiging om binnen bepaalde grenzen eigen aandelen van de vennootschap in te
kopen. Het voorstel om de raad van bestuur ook de mogelijkheid te geven om eigen aandelen in te
kopen wanneer zulks noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de
vennootschap behaalde niet de wettelijk voorziene meerderheid van de stemmen.
De presentatie, de notulen en andere informatie over de algemene vergaderingen kunnen worden
geraadpleegd op de website van Tessenderlo Group (www.tessenderlo.com).
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De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007
betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt.
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Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw,
valorisering van bio-reststoffen en industriële oplossingen. Er werken ongeveer 4.900 mensen voor de groep.
Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,6 miljard
EUR in 2016. Tessenderlo Group is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van Next 150 en BEL Mid.
Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TESB.BR – Datastream: B:Tes

Mediarelaties
Frederic Dryhoel
T + 32 2 639 19 85
frederic.dryhoel@tessenderlo.com

Investeerderrelaties
Kurt Dejonckheere
T +32 639 18 41
kurt.dejonckheere@tessenderlo.com

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com in de
rubriek ‘News & Media'
Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over
toekomstige gebeurtenissen op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen
betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van
resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tessenderlo Group
verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep
zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen in het
licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Tessenderlo Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
door derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door
Tessenderlo Group zijn gemachtigd). Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot
het corrigeren van door derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander
door haar uitgegeven persbericht.

