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Opgericht blijkens akte verleden door notaris Aloïs Van den
Bossche, in Vorselaar, op dertig juni negentienhonderd negenennegentig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer
990717-412.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd
gewijzigd werden blijkens akte
van notaris Matthieu DERYNCK, in Brussel, op zeven april tweeduizend
en tien, ter bekendmaking neergelegd.
neergelegd

BURGERLIJKE
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DE VORM VAN CVBA
RBVB NR 5503
VERENIGINGSTRAAT 30
1000 BRUSSEL

UITGIFTE WARRANTS EN VASTSTELLING VAN DE UITGIFTEUITGIFTE EN
UITOEFENVOORWAARDEN (WARRANTPLAN 2010
2010 (B))
MACHTEN
HET JAAR TWEEDUIZEND
WEEDUIZEND EN TIEN.
Op zevenentwintig april.
april
In de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
Voor Gauthier CLERENS,
CLERENS, notaris in Mechelen, zijn ambt verlenend
voor Matthieu DERYNCK,
DERYNCK, geassocieerde notaris in Brussel, wettelijk
belet.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap GALAPAGOS,
GALAPAGOS met zetel
in Mechelen, Generaal De Wittelaan L11 A3 (de “Vennootschap”).
De leden van het bureau van de vergadering hebben
ondergetekende notaris
notaris verzocht akte te nemen van volgende
verklaringen en vaststellingen.
-* Bureau *De vergadering wordt geopend om 16 uur en 10 minuten onder
o
het
voorzitterschap van de heer Ferdinand VERDONCK,, met woonplaats te
9000 Gent, Nederpolder 7,
7 geboren te Balen op dertig juli
negentienhonderd tweeënveertig,
tweeënveertig, die de vergadering voorzit in
afwezigheid van de heer Raj Parekh, die verhinderd is.
is
De Voorzitter stelt als secretaris aan de heer Johan VAN den
EYNDE, geboren in Aalst, op drie april negentienhonderd tweeënzestig
tweeënzestig
wonende in 9300 Aalst, Park Terlinden, 12.
De vergadering kiest als stemopnemers de heren Jean Paul
TEMMERMANS, geboren in Tienen, op 1 april 1949, wonend in 3300
Tienen, Sint-Genovevaplein,
Genovevaplein, 22, houder van identiteitskaart 590-4041991590
27, en de heer Wilhelmus Hessel SWARTE, geboren in Amsterdam, op 19
augustus 1940, wonend in 3971 DL Driebergen (Nederland), De
Beaufortlaan 5B, houder van het Nederlands paspoort nummer NSCK
22380.
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-* Uiteenzetting van de Voorzitter*De Voorzitter zet uiteen :
I. Samenstelling van de vergadering.
Aandeelhouders
Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de
aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal effecten die zij
bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, die door
al de aanwezige aandeelhouders en volmachtdragers, de leden van het
bureau en de notaris werd ondertekend.
De daarin vermelde onderhandse volmachten, 21 in getal, zullen
hier aangehecht blijven, een gehele bijlage vormend.
Warranthouders
Dat de warranthouders waarvan de identiteit en het aantal warrants
waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld worden in de
aanwezigheidslijst die ondertekend werd door de betrokken
warranthouders en door de leden van het bureau en de notaris. Deze lijst
en de volmachten die erin worden vermeld, zullen hier aangehecht blijven.
Bestuurders en commissaris
De volgende bestuurders zijn aanwezig: de heer Ferdinand
VERDONCK, voornoemd en de heer Onno van de STOLPE, met
woonplaats te 2800 Mechelen, Borzestraat 50.
De overige bestuurders zijn verontschuldigd.
De heer Gert Vanhees, Commissaris (Deloitte Bedrijfsrevisoren), is
aanwezig.
II. Agenda.
Dat huidige vergadering als agenda heeft:
1. Kennisname en bespreking van de bijzondere verslagen van
de Raad van Bestuur overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van
het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Kennisname en bespreking
van het bijzonder verslag van de Commissaris overeenkomstig de
artikelen 596 en 598 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.
2. Uitgifte van 197.560 (naakte) warrants en vaststelling van de
verdeling, de uitgiftevoorwaarden en de uitoefenvoorwaarden.
Voorstel
van
besluit:
De
Buitengewone
Algemene
Aandeelhoudersvergadering besluit tot uitgifte van 197.560 (naakte)
warrants onder het Galapagos Warrantplan 2010 (B) ten voordele van de
Bestuurders van de Vennootschap (onder voorbehoud van hun
(her)benoeming indien van toepassing) als volgt: Dhr. O. van de Stolpe:
100.000 warrants; Dr. R. Parekh: 75.000 warrants; Dr. H. van Barlingen:
7.500 warrants; Dhr. F. Verdonck, Dr. W. G. Rapeport en Dr. W.
Cautreels: elk 2.520 warrants; en Dr. R. Brus: 7.500 warrants. De
Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit om de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van genoemde warrants vast te leggen in
overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in het
bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 583
van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen zoals vermeld in punt 1
van deze agenda, welke uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zullen worden
opgenomen in de notariële akte houdende de uitgifte van deze warrants,
en welke voorwaarden o.a. zullen bepalen: dat de warrants een looptijd
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van vijf jaar hebben en geleidelijk definitief verworven worden over een
periode van 36 maanden vanaf
vanaf de datum van het aanbod a rato van 1/36e
per maand; dat de warrants niet kunnen worden uitgeoefend vóór het
einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van het aanbod; dat
elke definitief verworven warrant de warranthouder het recht geeft om één
é
aandeel van de Vennootschap te onderschrijven; dat de uitoefenprijs van
de warrants het gemiddelde zal bedragen van de slotkoers van het
aandeel van de Vennootschap op Euronext voor de periode van dertig
dagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het
het aanbod.
3. Opheffing van voorkeurrecht.
Voorstel
van
besluit:
De
Buitengewone
Algemene
Aandeelhoudersvergadering besluit tot opheffing van het voorkeurrecht in
het kader van de uitgifte van de bovenvermelde warrants onder het
Galapagos Warrantplan 2010
201 (B).
4. Verhoging van het kapitaal onder opschortende voorwaarde.
Voorstel
van
besluit:
De
Buitengewone
Algemene
Aandeelhoudersvergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de
Vennootschap op voorwaarde dat, en in de mate dat, de bovengenoemde
warrants worden uitgeoefend, ten belope van een maximaal bedrag gelijk
aan het aantal aandelen uit te geven naar aanleiding van de uitoefening
van deze warrants vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de nieuwe
aandelen, door uitgifte van het maximaal aantal
aantal nieuwe aandelen, zoals
bepaald in de toepasselijke uitgiftevoorwaarden.
5. Volmacht in het kader van de uitgifte van deze warrants.
Voorstel
van
besluit:
De
Buitengewone
Algemene
Aandeelhoudersvergadering besluit tot het verlenen van volmacht aan
twee leden van de Raad van Bestuur of aan de gedelegeerd Bestuurder,
met mogelijkheid van subdelegatie en recht van indeplaatsstelling, om te
zorgen voor de uitvoering van de genomen beslissingen door het
ondertekenen en bezorgen van een aanbodbrief aan de begunstigden
begunstigden van
het Warrantplan 2010 (B) en de vaststelling van hun aanvaarding van de
warrants, en te zorgen voor de vaststelling bij notariële akte van de
uitoefening van deze warrants, de uitgifte van het overeenkomstig aantal
nieuwe aandelen, de betaling van de uitoefenprijs in contanten, de
overeenkomstige realisatie van de kapitaalverhoging, de toewijzing aan de
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” van het verschil in de
uitoefenprijs tussen de inschrijvingsprijs op de aandelen en de
fractiewaarde, het in overeenstemming brengen van de statuten met de
nieuwe situatie van het maatschappelijk kapitaal, het ondertekenen en
afleveren van de desbetreffende EuroclearEuroclear en bankdocumenten, en het
ondertekenen en afleveren van alle nodige documenten in verband met
het leveren van de aandelen (verworven als gevolg van de uitoefening van
deze warrants) aan de begunstigden.
III. Oproepingen.
Bijeenroeping van de houders van gedematerializeerde aandelen
en aandelen aan toonder
Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, overeenkomstig
artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, werden gedaan door
middel van aankondigingen geplaatst in :
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- het Belgisch Staatsblad van twee april tweeduizend en tien;
- het dagblad De Tijd van twee april tweeduizend en tien;
- het dagblad Het Financieele Dagblad van twee april tweeduizend
en tien;
- de Officiële Prijscourant uitgegeven door Euronext Amsterdam
N.V. van één april tweeduizend en tien.
De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.
Bijeenroeping van de houders van aandelen op naam en warrants
op naam, van de bestuurders en van de commissaris
Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders, de commissaris,
en de houders van warrants die niet meer in dienst zijn bovendien werden
opgeroepen bij brief hun verzonden op twaalf april tweeduizend en tien, en
de houders van warrants die in dienst zijn bij e-mail van twaalf april
tweeduizend en tien, stukken waarvan een kopie op het bureau wordt
neergelegd.
Mededeling aan Euronext, CBFA en AFM
Dat de vennootschap een vennootschap is die een beroep doet of
gedaan heeft op het openbaar spaarwezen en dat daarom de oproeping,
die de agenda en de voorstellen tot besluit vermeldt, ook is meegedeeld
aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, aan
Euronext en aan de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten met een email van één april tweeduizend en tien, e-mail waarvan een kopie op het
bureau wordt neergelegd.
Bekendmaking via de website van de vennootschap
Dat bij wijze van informatie de oproeping ook is gepost op de
website van de vennootschap vanaf één april tweeduizend en tien; een
afdruk van deze posting wordt op het bureau neergelegd.
IV. Quorum.
Dat er uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op de
drieëntwintig miljoen achthonderd negenenveertig duizend achthonderd
achtenzeventig (23.849.878) bestaande aandelen, huidige vergadering er
twaalf miljoen honderd achtentwintigduizend honderd achttien
(12.128.118) aandelen vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft en
bijgevolg het quorum bereikt is.
V. Stemrecht - Meerderheid.
Dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat, om geldig te
worden aangenomen de besluiten die een wijziging van de statuten met
zich meebrengen, een meerderheid van drie vierde van de stemmen
moeten behalen en de andere besluiten een gewone meerderheid van de
stemmen moet behalen.
V. Toelating op de vergadering.
Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 29
van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de
vergaderingen.
VI. Verslagen.
Dat de Raad van bestuur de bijzondere verslagen overeenkomstig
de artikelen 583, 596 en 598 van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen heeft opgemaakt.
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at de Commissaris van de vennootschap, de burgerlijke
Dat
vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid
DELOITTE
Bedrijfsrevisoren
Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, een
bijzonder verslag overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het
Belgisch Wetboek van Vennootschappen heeft opgemaakt.
Een exemplaar van deze verslagen zal hier aangehecht blijven.
VII. Nihil obstat van de Commissie voor het Bank-,
Bank , FinancieFinancie en
Assurantiewezen
Dat de Commissie voor het Bank-,
Bank Financie- en Assurantiewezen
(CBFA) aan de Vennootschap, per brief van veertien april tweeduizend en
tien gericht aan de Vennootschap, heeft laten weten geen bezwaar te
moeten maken tegen de in deze agenda opgenomen uitgifte
uitgifte van warrants.
-* Geldigheid van de vergadering *De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de
Voorzitter, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en
bekwaam om te beraadslagen en beslist om de behandeling van de
punten op de agenda aan te vatten.
-* Beraadslaging en besluiten *Vervolgens legtt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:
KENNISNAME EN BESPREKING – De Buitengewone Algemene
Vergadering neemt kennis van en bespreekt de bijzondere verslagen van
de Raad van Bestuur overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van het
Belgisch Wetboek van Vennootschappen, en het bijzonder verslag van de
Commissaris overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Belgisch
Wetboek van Vennootschappen.
EERSTE BESLUIT - Uitgifte van 197.560 (naakte) warrants en
vaststelling van de verdeling, de uitgiftevoorwaarden en de
uitoefenvoorwaarden.
De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit tot
uitgifte van 197.560 (naakte) warrants onder het Galapagos Warrantplan
2010 (B) ten voordele van de Bestuurders van de Vennootschap (onder
voorbehoud van hun (her)benoeming indien van toepassing) als volgt: Dhr.
O. van de Stolpe: 100.000 warrants; Dr. R. Parekh: 75.000 warrants; Dr. H.
van Barlingen: 7.500 warrants;
warrants; Dhr. F. Verdonck, Dr. W. G. Rapeport en Dr.
W. Cautreels: elk 2.520 warrants; en Dr. R. Brus: 7.500 warrants.
De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de uitgifteuitgifte en
uitoefenvoorwaarden vast te leggen volgens de uitgifteuitgifte
en
uitoefenvoorwaarden
rden die zijn opgenomen in het bijzonder verslag van de
Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 583 van het Belgisch Wetboek
van Vennootschappen, als hiervoren vermeld, welke uitgifteuitgifte en
uitoefenvoorwaarden hierna in de authentieke akte van deze uitgifte van
warrants worden opgenomen, als volgt:
Uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
1.
GRONDSLAG EN DOELSTELLING
DOELSTEL
De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van
GALAPAGOS NV (hierna genoemd “de Vennootschap”) heeft in haar
vergadering van 27 april 2010 dit Warrantplan
arrantplan 2010 (B) goedgekeurd.
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Met het hierna beschreven Plan wil de Vennootschap aan alle
Begunstigden (zie onder 2 Begripsomschrijvingen: “Begunstigde”) kenbaar
maken onder welke voorwaarden de Vennootschap Warrants wil
aanbieden. De Vennootschap wil zo haar erkenning uiten voor de
inspanningen van de Begunstigden om de Vennootschap mee te helpen
uitbouwen tot een succesvolle onderneming.
2.
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
In dit Plan hebben de hieronder vermelde begrippen de volgende
betekenis:
Aanbod: de schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan de
Begunstigden van het Plan van de mogelijkheid Warrants te verwerven in
overeenstemming met de bepalingen van dit Plan;
Aanbodbrief: de brief die het Aanbod specificeert;
Aanvaardingsbrief: het formulier dat de Begunstigde ontvangt op
het moment van het Aanbod en dat de Begunstigde ondertekend dient
terug te sturen naar de Vennootschap, t.a.v. de gedelegeerd bestuurder,
voor aanvaarding van het Aanbod;
Aandelen: alle aandelen van de Vennootschap;
Begunstigde: elk van de volgende Bestuurders (onder
voorbehoud van hun (her)benoeming als Bestuurder indien van
toepassing): Dhr. Onno van de Stolpe, Dr. Raj Parekh, Dr. Harrold van
Barlingen, Dhr. Ferdinand Verdonck, Dr. Garth Rapeport, Dr. Werner
Cautreels en Dr. Ronald Brus;
Bestuurders: de natuurlijke of rechtspersonen die op enig
moment tijdens het bestaan van de Vennootschap een bestuursmandaat
in de Vennootschap uitoefenen waartoe zij benoemd werden hetzij door
de algemene vergadering van de Vennootschap, hetzij door de Raad van
Bestuur via coöptatie;
Controle: de bevoegdheid in feite of in rechte om een beslissende
invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de
Bestuurders of op de oriëntatie van het beleid, zoals bepaald in artikel 5
e.v. van het Wetboek van Vennootschappen;
Deelnemer: een Begunstigde die het Aanbod heeft aanvaard en
aan wie één of meerdere Warrants zijn toegekend in overeenstemming
met dit Plan;
Dochteronderneming: een vennootschap die onder Controle valt
van de Vennootschap, zoals nader bepaald in artikel 6 van het Wetboek
van Vennootschappen;
Einde van het Bestuursmandaat: de effectieve datum van de
beëindiging, om gelijk welke reden, van het bestuursmandaat van de
betrokken Deelnemer-Bestuurder bij hetzij de Vennootschap, hetzij een
Dochteronderneming, met uitzondering van een beëindiging gepaard
gaand met de gelijktijdige (andere) tewerkstelling of aanstelling van de
betreffende Deelnemer (of een vennootschap die wordt gecontroleerd
door de Deelnemer) als Bestuurder, consulent of werknemer, bij de
Vennootschap of een Dochtervennootschap;
Nieuwe Aandelen: de aandelen van de Vennootschap uit te
geven naar aanleiding van de uitoefening van de Warrants onder dit Plan;
Plan: voorliggend Warrantplan 2010 (B) uitgegeven door de
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uitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 27 april 2010,
Buitengewone
zoals van tijd tot tijd gewijzigd door de Raad van Bestuur in
overeenstemming met de bepalingen van dit Plan;
Raad van Bestuur:
Bestuur: de raad van bestuur van de Vennootschap;
Rechthebbende(n) de erfopvolger(s) van een overleden
Rechthebbende(n):
Deelnemer;
Toekenning:: het moment waarop de Begunstigde de aangeboden
Warrants aanvaardt. De Toekenning wordt om Belgische fiscale redenen
geacht plaats te vinden op de zestigste dag die volgt op de datum van het
Aanbod indien
ien het Aanbod wordt aanvaard binnen de zestig dagen na de
datum van het Aanbod;
Uitoefenen:: gebruik maken van het recht verbonden aan de
Warrants die werden verkregen door aanvaarding van het Aanbod om
Nieuwe Aandelen aan de Uitoefenprijs te verwerven;
Uitoefenprijs: de vooraf vastgestelde prijs waartegen een Nieuw
Aandeel kan worden verworven bij het Uitoefenen van een Warrant,
tijdens één van de Uitoefenperiodes binnen de Uitoefentermijn;
Uitoefentermijn: de termijn waarin de Begunstigde zijn Warrants
Uitoefentermijn:
kan
n Uitoefenen ter verkrijging van Aandelen van de Vennootschap, met
inachtname van de specifieke Uitoefenperiodes en de specifieke
uitoefenmodaliteiten zoals bepaald in hoofdstuk 6 van dit Plan;
Uitoefenperiode: een door de Raad van Bestuur vast te stellen
Uitoefenperiode:
periode van twee weken binnen de Uitoefentermijn waarbinnen de
Warrants effectief kunnen worden Uitgeoefend;
Vennootschap: de naamloze vennootschap Galapagos, met
Vennootschap:
maatschappelijke zetel te Generaal de Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen,
België;
Warrant:: het recht
recht om, in het kader van dit Plan, in te schrijven op
één Nieuw Aandeel binnen de Uitoefentermijn en de Uitoefenperiode en
tegen de Uitoefenprijs;
Warranthouder: elke Begunstigde die eigenaar is van Warrants;
Warranthouder:
Met begrippen in het meervoud wordt ook naar het
het enkelvoud
verwezen en omgekeerd.
3.
WARRANTS
Algemeen
Er worden in het kader van dit Plan maximaal 197.560 Warrants
uitgegeven. Deze Warrants zullen worden aangeduid als “Warrants 2010
(B)”.
De Warrants worden gratis door de Vennootschap aan de
Begunstigden toegekend.
Elke Warrant geeft het recht aan de Begunstigde om in te tekenen
op één Nieuw Aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten van het
Plan.
Aantal per begunstigde
Het aantal aan de Begunstigden toe te kennen Warrants onder het
Warrantplan
plan 2010 (B) zal bepaald worden door de Algemene
Aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, als volgt:
- aan Dhr. Onno van de Stolpe: 100.000 Warrants;
- aan Dr. Raj Parekh: 75.000 Warrants;
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-

aan Dr. Harrold van Barlingen: 7.500 Warrants;
aan Dhr. Ferdinand Verdonck, Dr. Garth Rapeport en Dr. Werner
Cautreels: elk 2.520 Warrants;
- aan Dr. Ronald Brus: 7.500 Warrants.
Overdrachtsbeperkingen
De verkregen Warrants zijn op naam van de Warranthouder en
kunnen niet onder levenden worden overgedragen eens ze zijn toegekend
aan een Begunstigde.
De Warrant kan noch verpand, noch op enige andere wijze
bezwaard worden.
Warrants die in strijd met het voorgaande overgedragen, verpand
of bezwaard zijn, worden van rechtswege nietig.
Uitoefenprijs
De Uitoefenprijs per Warrant zal worden vastgesteld op het
moment van het Aanbod in overstemming met de hierna volgende
bepalingen.
Vermits de aandelen van de Vennootschap worden genoteerd of
verhandeld op een gereglementeerde markt op de datum van het aanbod
van de Warrants zal de Uitoefenprijs van de Warrants aangeboden aan
een Bestuurder, overeenkomstig artikel 598 van het Wetboek van
Vennootschappen, niet lager zijn dan het gemiddelde van de slotkoers van
het aandeel van de Vennootschap gedurende de laatste dertig (30) dagen
voorafgaand aan de datum van het Aanbod. In geen geval zal de
Uitoefenprijs lager zijn dan 5,41 euro, zijnde de fractiewaarde (afgerond
naar de hogere eurocent) van de aandelen op datum van uitgifte van de
Warrants.
Bij Uitoefening en daaropvolgende kapitaalverhoging dient de
Uitoefenprijs als kapitaal te worden geboekt ten belope van een bedrag
gelijk aan de fractiewaarde van de Aandelen op het ogenblik van de
vaststelling van de kapitaalverhoging naar aanleiding van de Uitoefening.
Het deel van de Uitoefenprijs dat de fractiewaarde te boven gaat, dient als
een uitgiftepremie te worden geboekt.
In afwijking van Artikel 501 van het Wetboek van
Vennootschappen en zonder afbreuk te doen aan de wettelijk voorziene
uitzonderingen, behoudt de Vennootschap, vertegenwoordigd door de
Raad van Bestuur, zich expliciet het recht voor om alle mogelijke
beslissingen te nemen en om alle mogelijke transacties af te sluiten die
een impact kunnen hebben op haar kapitaal, op de verdeling van de winst
of op de verdeling van de liquidatieboni of die op een andere wijze de
rechten van de Warranthouder kunnen beïnvloeden (behalve diegene die
voor effect hebben de fractiewaarde van de bestaande aandelen te
verhogen (om geen afbreuk te doen aan artikel 582 Wetboek van
Vennootschappen)), zelfs indien deze besluiten een vermindering van de
voordelen aangeboden aan de Warranthouders tot gevolg zouden kunnen
hebben, behoudens indien deze beslissingen en transacties een dergelijke
vermindering als enig doel zouden hebben.
Indien de rechten van de Warranthouder worden aangetast door
een dergelijke beslissing of transactie, dan zal de Warranthouder geen
recht hebben op een verandering van de Uitoefenprijs, op een verandering
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van de uitoefenvoorwaarden of enige ander vorm van (financiële of
andere) compensatie. De Vennootschap, vertegenwoordigd door de Raad
van Bestuur, kan, naar haar goeddunken, bepaalde wijzigingen
aanbrengen aan (i) het aantal Aandelen dat betrekking heeft op één
Warrant of (ii) de Uitoefenprijs. Zo snel als redelijkerwijs
redelijkerwijs mogelijk, zal de
Raad van Bestuur de betreffende Warranthouder van deze wijziging
schriftelijk in kennis stellen.
In geval van een fusie, splitsing of aandelensplitsing van de
Vennootschap, zullen de rechten van de uitstaande Warrants en/of de
Uitoefenprijs
enprijs van de Warrants aangepast worden in overeenstemming met
de conversie ratio die van toepassing is naar aanleiding van de fusie,
splitsing of aandelensplitsing op de andere aandeelhouders.
Beheer van het Warrantplan
De Vennootschap staat in voor het beheer en de administratie van
het Plan en staat er voor in dat alle vragen van Begunstigden of
Warranthouders correct en snel worden beantwoord.
4.
BEGUNSTIGDEN VAN HET PLAN
Begunstigden zijn de personen zoals omschreven onder punt 2
(“Begripsomschrijvingen – Begunstigde”).
De Warrants uit dit Plan zijn uitsluitend bestemd voor Bestuurders.
5.
AANVAARDING OF WEIGERING VAN HET AANBOD
De Begunstigden hebben de mogelijkheid om het individuele
Aanbod geheel, gedeeltelijk of niet te aanvaarden.
aanvaarden. De aanvaarding van
het Aanbod moet formeel gebeuren door het aankruisen van de
betreffende paragraaf in de Aanvaardingsbrief.
Aan elke Begunstigde wordt een Aanvaardingsbrief bezorgd
waarin de Begunstigde zijn beslissing over het Aanbod vermeldt:
Aanvaarding
anvaarding of Weigering.
De Aanvaardingsbrief wordt vóór de uiterlijke datum van antwoord,
in de Aanvaardingsbrief vermeld, ingevuld en ondertekend teruggestuurd
naar het in de Aanvaardingsbrief vermelde adres. Dergelijke uiterlijke
datum van antwoord mag
mag niet later zijn dan 75 kalenderdagen na de
datum van het Aanbod.
Indien de Begunstigde het Aanbod niet schriftelijk heeft aanvaard
vóór de datum vermeld in de Aanvaardingsbrief, zal hij geacht worden het
Aanbod te hebben geweigerd.
De Warrants zijn op naam
naam van de Begunstigde. Bij aanvaarding
wordt de Begunstigde als Warranthouder opgenomen in het register der
warranthouders van de Vennootschap. Dit Register wordt bijgehouden op
de zetel van de Vennootschap met vermelding van de identiteit van de
Warranthouders
houders en voormalige warranthouders en het aantal Warrants in
hun bezit. De Warranthouder ontvangt een bevestiging van het aantal
Warrants dat hij aanvaard heeft.
De Begunstigde die de aangeboden Warrants heeft aanvaard
krijgt de Warrants van zodra de Raad
Raad van Bestuur de aanvaarding heeft
vastgesteld.
6.
UITOEFEN- EN BETALINGSMODALITEITEN
Uitoefentermijn
itoefentermijn
De uitoefentermijn bedraagt vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de
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datum van het Aanbod.
Uitoefenperiode
Warrants kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het
derde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin het Aanbod heeft plaats
gevonden.
Tussen de aanvang van het vierde kalenderjaar na dat waarin het
Aanbod heeft plaats gevonden en de vierde verjaardag van het Aanbod
kunnen maximaal 60% van de toegekende Warrants worden uitgeoefend
tijdens een Uitoefenperiode.
Vanaf de vierde verjaardag van het Aanbod kunnen alle
toegekende Warrants zonder enige beperking wat het aantal definitief
verworven Warrants betreft, worden uitgeoefend tijdens een
Uitoefenperiode.
De Raad van Bestuur zal per semester tenminste één
Uitoefenperiode van twee weken vaststellen.
Het behoort tot de
verantwoordelijkheid van de Begunstigde om zich tijdig bij de
Vennootschap te vergewissen van de vaststelling van Uitoefenperiodes.
De Raad van Bestuur kan beslissen om, in overeenstemming met
de toepasselijke reglementering inzake misbruik van voorkennis, gesloten
periodes of sperperiodes in te voeren, gedurende welke de Warrants niet
kunnen worden uitgeoefend voor zover de Uitoefentermijn niet is
verstreken.
Uitoefenmodaliteiten
Afzonderlijke Warrants kunnen alleen in hun geheel worden
uitgeoefend.
Voor het uitoefenen van een Warrant dient de Warranthouder een
daartoe schikkende verklaring (het uitoefenformulier) in te dienen bij de
Raad van Bestuur of een door haar aangeduide verantwoordelijke onder
gelijktijdige overmaking van de Uitoefenprijs op een door de
Vennootschap te bepalen bankrekening ten name van de Vennootschap.
Op het uitoefenformulier dient de Warranthouder te vermelden
hoeveel Warrants hij wil uitoefenen.
Indien het rekeningnummer vóór het einde van de Uitoefenperiode
niet of onvoldoende gecrediteerd is, worden de Warrants geacht niet
uitgeoefend te zijn. De Vennootschap brengt de Begunstigde hiervan op
de hoogte en stort het te laat of onvoldoende gecrediteerd bedrag binnen
de wettelijk gestelde grenzen zo spoedig mogelijk terug. De Warrants
blijven aldus behouden en kunnen later alsnog uitgeoefend worden voor
zover de Uitoefentermijn niet is verstreken.
Uitoefening van de Warrants overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen
Indien een Warrant, die niet uitoefenbaar is of die niet kan worden
uitgeoefend in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden (zoals bepaald
in het Plan), voortijdig uitoefenbaar wordt op grond van Artikel 501 van het
Wetboek van Vennootschappen en ook voortijdig is uitgeoefend in
overeenstemming met Artikel 501 van het Wetboek van Vennootschappen,
zullen de Nieuwe Aandelen die de Warranthouder verkrijgt naar aanleiding
van deze Uitoefening niet overdraagbaar zijn, tenzij expliciete goedkeuring
van de Raad van Bestuur, tot op het moment dat de Warrant uitoefenbaar
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zou zijn geworden in overeenstemming met het Plan.
7.
UITGIFTE VAN DE NIEUWE AANDELEN
De Vennootschap zal slechts gehouden zijn Nieuwe Aandelen uit
te geven ten gevolge van de Uitoefening van Warrants
Warrants mits alle
uitoefenmodaliteiten, beschreven onder hoofdstuk 6, vervuld zijn.
Zodra deze uitoefenmodaliteiten vervuld zijn, zullen de Nieuwe
Aandelen uitgegeven worden, rekening houdend met de tijd die nodig is
om de vereiste administratieve formaliteiten
formaliteiten te vervullen. De Raad van
Bestuur zal hiertoe tijdig op een door de Raad van Bestuur te bepalen
tijdstip en tenminste één maal per semester de kapitaalverhoging laten
vaststellen.
Nieuwe Aandelen delen in de winst van het boekjaar van de
Vennootschap dat
at aanving op één januari van het jaar gedurende hetwelk
de betrokken Nieuwe Aandelen werden uitgegeven.
Met het oog op een spoedige levering van de Aandelen bij
uitoefening van de Warrants, kan de Vennootschap, vertegenwoordigd
door de Raad van Bestuur, voorstellen
voorstellen aan de Deelnemers die de
Uitoefenmodaliteiten vervuld hebben om bestaande Aandelen te
ontvangen in afwachting van de uitgifte van Nieuwe Aandelen bij notariële
akte. In dat geval krijgen de Deelnemers een voorschot van bestaande
Aandelen mits ze
e een machtiging ondertekenen waardoor de Nieuwe
Aandelen bij uitgifte onmiddellijk en rechtstreeks zullen worden geleverd
aan de Vennootschap of de enige andere partij die hen de bestaande
aandelen had voorgeschoten.
De
e Algemene Vergadering heeft machtiging
machtiging verleend aan twee
leden van de Raad van Bestuur of aan de gedelegeerd Bestuurder, met
mogelijkheid van subdelegatie en recht van indeplaatsstelling, om te zorgen
voor de vaststelling bij authentieke akte van de uitoefening van de
Warrants, de uitgifte van
van het overeenkomstig aantal Nieuwe Aandelen, de
volstorting in speciën, de overeenkomstige realisatie van de
kapitaalverhoging, de bestemming van het prijsverschil tussen de
inschrijvingsprijs op de aandelen en de fractiewaarde voor de
onbeschikbare rekening
ing “uitgiftepremies”, het in overeenstemming brengen
van de statuten met de nieuwe situatie van het maatschappelijk kapitaal,
het ondertekenen en afleveren van de desbetreffende EuroclearEuroclear en
bankdocumenten, en het ondertekenen en afleveren van alle nodige
nodig
documenten in verband met het leveren van de aandelen (verworven als
gevolg van de uitoefening van Warrants) aan de Begunstigden.
De Vennootschap zal alles in het werk stellen om de Nieuwe
Aandelen, van zodra zij worden uitgegeven, te laten opnemen tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt. De Vennootschap heeft
geen VVPR strips uitgegeven een heeft geen intentie dit te doen in de
toekomst.
8.
BEËINDIGING VAN HET BESTUURSMANDAAT
Einde van het Bestuursmandaat
Ingeval het Einde van het Bestuursmandaat zich situeert na het
einde van het derde kalenderjaar volgend op het datum van het Aanbod,
krijgt de Begunstigde vanaf de datum
datum waarop zijn mandaat eindigt, dan
wel anderszins niet meer bij de werkzaamheden van de Vennootschap
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betrokken is, zes (6) maanden de tijd om zijn nog niet uitgeoefende
Warrants uit te oefenen tijdens een Uitoefenperiode van twee weken die is
vast te stellen door de Raad van Bestuur.
Indien het Einde van het Bestuursmandaat zich situeert voor de
derde verjaardag van het Aanbod, wordt, behoudens andersluidende
beslissing van de Raad van Bestuur genomen ná het einde van het
Bestuursmandaat, een gedeelte van de toegekende Warrants van
rechtswege nietig als volgt:
- 1/36ste van het Aanbod per volledige maand tussen het Einde van het
Bestuursmandaat en de derde verjaardag van het Aanbod.
De Warrants die niet van rechtswege nietig worden zijn
uitoefenbaar gedurende een periode van zes (6) maanden, te rekenen
vanaf de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het jaar van
Aanbod, tijdens een Uitoefenperiode van twee weken die is vast te stellen
door de Raad van Bestuur.
Overlijden
Indien een Warranthouder overlijdt, gaan alle door de
Warranthouder verworven Warrants over op de Rechthebbende(n) en
dienen ze door de Rechthebbende(n) verplicht binnen zes (6) maanden te
worden uitgeoefend, tijdens een Uitoefenperiode van twee weken die is
vast te stellen door de Raad van Bestuur. Bij niet uitoefening binnen
voormelde periode zullen de Warrants van rechtswege nietig worden.
Oppensioenstelling
Bij pensionering van de Warranthouder, dienen de door de
Warranthouder verworven Warrants verplicht binnen zes (6) maanden te
worden uitgeoefend, tijdens een Uitoefenperiode van twee weken die is
vast te stellen door de Raad van Bestuur. Bij niet uitoefening binnen
voormelde periode zullen de Warrants van rechtswege nietig worden.
Ziekte of invaliditeit
Bij beëindiging van het Bestuurdersmandaat ingevolge langdurige
ziekte of invaliditeit, dienen door de Warranthouder verworven Warrants,
verplicht binnen zes (6) maanden te worden uitgeoefend, tijdens een
Uitoefenperiode van twee weken die is vast te stellen door de Raad van
Bestuur. Bij niet uitoefening binnen voormelde periode zullen de Warrants
van rechtswege nietig worden.
Afwijkingen
Het staat de Raad van Bestuur vrij om op ieder ogenblik af te
wijken van de regels voorzien in dit hoofdstuk 8.
9.
BESCHERMINGSMAATREGELEN
De Raad van Bestuur kan aangepaste maatregelen nemen tot
vrijwaring van de belangen van de Warranthouders indien:
er een fundamentele wijziging plaatsheeft in de controle van de
Vennootschap;
er een fundamentele wijziging is in de regelgeving;
er zich een ernstige en uitzonderlijke omstandigheid voordoet die de
rechten van de Begunstigden in gevaar brengt.
Dit Plan kan, wanneer de omstandigheden het vereisen,
aangepast worden door de Vennootschap. De Begunstigde zal op de
hoogte gesteld worden van dergelijke wijzigingen, en zal erdoor gebonden
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zijn. De aanpassingen mogen geenszins de essentie van het Plan
aantasten. De aanpassingen mogen de rechten van de onder dit Plan
bestaande Warranthouders niet schaden. Indien de rechten van de onder
dit Plan bestaande
staande Warranthouders wel geschaad zouden worden, mogen
de aanpassingen niet gedaan worden zonder hun akkoord.
10. GESCHILLENREGELING
Alle geschillen met betrekking tot dit Plan zullen ter kennis
gebracht worden aan de Raad van Bestuur, dewelke eventueel een
minnelijke regeling kan voorstellen voor een geschil. Indien vereist zal de
betwisting voorgelegd worden aan de Hoven en Rechtbanken bevoegd
voor het gerechtelijk arrondissement Mechelen (België) waarbij alle
betrokken partijen woonplaats kiezen ter zetel van de Vennootschap. Het
Belgisch recht is van toepassing op dit Plan.
11. SLOTBEPALINGEN
Bijkomende informatie
De Vennootschap zal de Begunstigde op zijn verzoek een kopie
van de statuten van de Vennootschap en eventuele wijzigingen daaraan,
bezorgen.
Belastingen en behandeling inzake sociale zekerheid
De Vennootschap zal gerechtigd zijn, overeenkomstig de
toepasselijke reglementering, om op de vergoeding van de maand waarin
het belastbare moment valt of op de vergoeding van enige andere daarop
volgende
gende maand een inhouding te verrichten, en/of de Begunstigde zal
verplicht zijn aan de Vennootschap (indien daartoe verzocht wordt door de
Vennootschap) het bedrag te betalen van enige belasting en/of sociale
zekerheidsbijdragen verschuldigd of te betalen omwille van het feit van de
toekenning, het uitoefenbaar worden of de uitoefening van de Warrants of
verschuldigd of te betalen in verband met de levering van de Nieuwe
Aandelen.
De Vennootschap zal gerechtigd zijn in overeenstemming met de
toepasselijke reglementering om de nodige rapportering, noodzakelijk als
een gevolg van de toekenning van de Warrants, het uitoefenbaar worden
of de levering van de Aandelen, te maken.
Kosten
Zegeltaksen, beurstaksen en gelijkaardige heffingen en taksen
geheven bij de uitoefening
itoefening van de Warrants en/of de levering van de
Nieuwe Aandelen of bestaande Aandelen zullen door de Warranthouder
worden gedragen.
Kosten van de uitgifte van de Warrants of van de uitgifte van de
Nieuwe Aandelen zijn ten laste van de Vennootschap.
Verband met het Bestuursmandaat
Niemand heeft een recht om deel te nemen aan dit Plan en een
deelname aan dit Plan geeft de Begunstigden geen recht op latere
toekenning van bijkomende Warrants. De toekenning van Warrants onder
dit Plan houdt geen belofte in van een continu mandaat of contract door
de Vennootschap of haar Dochterondernemingen.
Niettegenstaande enige bepaling van het Plan, zullen de rechten
en verplichtingen van enig individu of entiteit zoals bepaald onder de
bepalingen van zijn Bestuurdersmandaat
Bestuurdersmandaat niet aangetast worden door zijn
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deelname aan het Plan of door enig recht dat hij kan hebben om daaraan
deel te nemen.
Een individu aan wie Warrants in overeenstemming met het Plan
worden toegekend, zal geen recht op schadeloosstelling of compensatie
hebben als gevolg van de beëindiging van zijn Bestuurdersmandaat, op
grond van gelijk welke reden, in zover deze rechten zouden ontstaan of
kunnen ontstaan op grond van het beëindigen van de rechten die hij zou
hebben of de aanspraken die hij zou kunnen maken betreffende de
uitoefening van de Warrants overeenkomstig het Plan omwille van de
beëindiging van dergelijk mandaat of op grond van het verlies of
vermindering in waarde van de rechten of voordelen.
Algemene Aandeelhoudersvergaderingen
Warranthouders hebben het recht om deel te nemen aan
Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap, doch
zonder stemrecht en slechts met raadgevende stem, mits het naleven van
de formaliteiten voorzien in de oproeping voor de Algemene Vergadering.
Door het aanvaarden van Warrants geeft de Deelnemer zijn goedkeuring
om rechtsgeldig tot een Algemene Aandeelhoudersvergadering te worden
opgeroepen door middel van e-mail.
Adreswijziging
Warranthouders zijn verplicht de Vennootschap op de hoogte te
houden van hun adreswijzigingen en wijzigingen aan hun e-mailadres.
Mededelingen door de Vennootschap verstuurd naar het laatst gekende
adres of e-mailadres van de Deelnemer, zijn rechtsgeldig.
Beraadslaging
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de
vergadering aangenomen min 12.072 tegenstemmen.
TWEEDE BESLUIT - Opheffing van voorkeurrecht.
De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit
tot opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de uitgifte van de
bovenvermelde warrants onder het Galapagos Warrantplan 2010 (B).
Beraadslaging
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de
vergadering aangenomen min 12.072 tegenstemmen.
DERDE BESLUIT - Verhoging van het kapitaal onder
opschortende voorwaarde.
De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit
tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap op voorwaarde dat,
en in de mate dat, de bovengenoemde warrants worden uitgeoefend, ten
belope van een maximaal bedrag gelijk aan het aantal aandelen uit te
geven naar aanleiding van de uitoefening van deze warrants
vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de nieuwe aandelen, door
uitgifte van het maximaal aantal nieuwe aandelen, zoals bepaald in de
toepasselijke uitgiftevoorwaarden.
Beraadslaging
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de
vergadering aangenomen min 12.072 tegenstemmen.
VIERDE BESLUIT - Volmacht in het kader van de uitgifte van
deze warrants.
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De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit
tot het verlenen van volmacht aan twee leden van de Raad van Bestuur of
aan de gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid van subdelegatie en
recht van indeplaatsstelling, om te zorgen voor de uitvoering
uitvoering van de
genomen beslissingen door het ondertekenen en bezorgen van een
aanbodbrief aan de begunstigden van het Warrantplan 2010 (B) en de
vaststelling van hun aanvaarding van de warrants, en te zorgen voor de
vaststelling bij notariële akte van de uitoefening
uitoefening van deze warrants, de
uitgifte van het overeenkomstig aantal nieuwe aandelen, de betaling van
de uitoefenprijs in contanten, de overeenkomstige realisatie van de
kapitaalverhoging, de toewijzing aan de onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies” van het
het verschil in de uitoefenprijs tussen de
inschrijvingsprijs op de aandelen en de fractiewaarde, het in
overeenstemming brengen van de statuten met de nieuwe situatie van het
maatschappelijk kapitaal, het ondertekenen en afleveren van de
desbetreffende Euroclear
oclear- en bankdocumenten, en het ondertekenen en
afleveren van alle nodige documenten in verband met het leveren van de
aandelen (verworven als gevolg van de uitoefening van deze warrants)
aan de begunstigden.
Beraadslaging
Dit besluit wordt met eenparigheid
eenparigheid van stemmen door de
vergadering aangenomen min 12.072 tegenstemmen.
-* Pro fisco *Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door
ondergetekende notaris.
-* Slot *De vergadering wordt geheven om 16 uur en 20 minuten.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
PROCES
Opgemaakt datum en plaats als hierboven.
Na volledige voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden
van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de
notaris getekend.
(Volgen de handtekeningen).
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