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Verslag van de commissaris inzake het voorstel van de Raad van
Bestuur op 17 juni 2016 tot opheffing van het voorkeurrecht ter
gelegenheid van een kapitaalverhoging voorbehouden aan de
personeelsleden van de Groep Colruyt

Ondergetekende, KPMG Bedrijfsrevisoren, commissaris van de NV Etn. Fr.
Colruyt vertegenwoordigd door L. Ruysen, heeft de eer om, overeenkomstig art.
596 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de
gegevens opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur inzake het
voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht ter gelegenheid van de
kapitaalverhoging bij de NV Etn. Fr. Colruyt door uitgifte van maximum
1.000.000 nieuwe aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
Het geplaatst kapitaal zai worden verhoogd met het bedrag dat bij de afsluiting
van de inschrijvingsperiode werd geplaatst, rekening houdend met het hiervoor
gestelde maximum.

De inschrijvingsprijs die aan de buitengewone algemene vergadering van 7
oktober 2016 wordt voorgesteld, wordt bepaald op basis van de gemiddelde
beurskoers van het gewoon aandeel Colruyt gedurende de 30 dagen
voorafgaand aan deze buitengewone algemene vergadering en na toepassing
van een decote van maximum 20 %. Deze inschrijvingsprijs dient op het ogenblik
van de inschrijving te worden volstort.

De inschrijvingsperiode vangt aan vanaf 14 oktober 2016 en zaI worden
afgesloten op 14 november 2016.

Betreffende kapitaalverhoging wordt uitsluitend voorbehouden aan
personeelsleden van de Groep Colruyt en geschiedt conform artikel 609 van het
Wetboek van Vennootschappen.

Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
en hebben de daarin opgenomen gegevens nagezien.

Tot besluit verklaren wij dat de financiele en boekhoudkundige gegevens
opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur inzake het voorstel tot
opheffing van het voorkeurrecht, juist zijn en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
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