Benoemingsbesluit FLG Belgium srl, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevr. Dina
Brughmans als onafhankelijk bestuurder.
Op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité besliste De Raad van Bestuur om aan de Gewone
Algemene Vergadering van 26 mei 2021, de benoeming voor te stellen van FLG Belgium srl, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger mevr. Dina Brughmans als onafhankelijk bestuurder in de zin van en beantwoordend
aan de criteria vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code, voor een
periode van vier jaar.
Teneinde dit benoemingsbesluit te kunnen formuleren heeft de Raad van Bestuur volgende criteria gehanteerd om
de onafhankelijkheid van de bestuurder te bestuderen:
1. geen lid zijn van het uitvoerend management of een functie uitoefenen als persoon belast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie
hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer
genieten van aandelenopties van de vennootschap met betrekking tot deze positie;
2. niet langer dan 12 jaar een mandaat hebben uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder;
3. geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven), van de vennootschap of van een daarmee verbonden
vennootschap of persoon, noch een dergelijke positie hebben uitgeoefend gedurende een tijdvak van drie jaar
voorafgaand aan de benoeming. Of niet langer genieten van aandelenopties van de vennootschap met
betrekking tot deze positie;
4. noch tijdens zijn mandaat, noch gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan de benoeming, enige
betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben
ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de
vergoeding die zij ontvangen of hebben ontvangen als niet-uitvoerend bestuurder;
5. a. geen aandelen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, noch individueel of in onderling overleg, die
globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal van de vennootschap of een tiende of meer van
de stemrechten in de vennootschap ten tijde van de benoeming; b. in geen geval zijn voorgedragen door een
aandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden omschreven onder punt (a);
6. geen betekenisvolle zakelijke relatie hebben of in het jaar voorafgaand aan de benoeming hebben gehad met
de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks, noch als
vennoot, aandeelhouder, lid van de raad of lid van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van
de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) van een vennootschap of persoon
die een dergelijke relatie onderhoudt;
7. in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen partner of lid zijn of zijn geweest van het audit-team van de
vennootschap of de persoon die de externe auditor van de vennootschap of een daarmee verbonden
vennootschap of persoon is, of was gedurende de laatste drie jaar voor de benoeming;
8. geen lid zijn van het uitvoerend management van een andere vennootschap waarin een lid van het uitvoerend
management van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend bestuurder, en geen
andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies
bij andere vennootschappen of organen;
9. geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die
in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon, een mandaat van bestuurder of lid
van het uitvoerend management of persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend
personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven) uitoefenen, of die behoren tot de andere gevallen, beschreven in de punten 1. tot 8., en met
betrekking tot punt 2., tot drie jaar nadat het betreffende familielid zijn laatste mandaat beëindigde.
De Raad van Bestuur heeft besloten dat FLG Belgium srl, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevr. Dina Brughmans aan alle criteria voldoet en dus als onafhankelijk bestuurder kan beschouwd worden en
beslist unaniem dat ze de Algemene Vergadering der aandeelhouders de benoeming voor kan stellen.

Mevrouw Dina Brughmans (65) is van Belgische nationaliteit en heeft een lange industriële carrière opgebouwd in
de chemische en metaalindustrie, en meer recent in de lucht- en ruimtevaartsector, met wereldwijde ervaring in
Europa, Noord- en Latijns-Amerika en de Aziatische regio's. Met een Ingenieursachtergrond, heeft ze
multifunctionele ervaring in informatietechnologie, productie-omgevingen en Human Resources Management. Ze is
ook bijzonder geïnteresseerd in milieubehoud en bedrijfsveiligheid.

