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----------- 

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor 

notaris Leo Bruynincx te Dendermonde op 6 februari 2007, 

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

op 21 februari daarna onder nummer 07029794. 

Haar statuten werden gewijzigd onder opschortende 

voorwaarden bij akte verleden voor notaris Leo Bruynincx 

te Dendermonde, houder der minuut, met tussenkomst van 

notaris Frank Liesse te Antwerpen, op 5 november 2007, 

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

op 16 november daarna onder nummer 07164721, waarvan een 

wijzigende akte werd verleden voor dezelfde notarissen Leo 

Bruynincx te Dendermonde, houder der minuut, en Frank 

Liesse te Antwerpen, op 20 november 2007, bekendgemaakt in 

de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 december 

daarna onder nummer 07173969; bij akte verleden voor de-

zelfde notarissen Leo Bruynincx te Dendermonde, houder der 

minuut, en Frank Liesse te Antwerpen, op 11 december 2007, 

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

op 21 december daarna onder nummer 07184283, werd vast-

stelling gedaan van de vervulling van de opschortende voor-

waarden en het definitief worden van de beslissingen van 

de voormelde buitengewone algemene vergaderingen van 5 no-

vember en 20 november 2007, en bij akte verleden voor 

notaris Frank Liesse te Antwerpen, houder der minuut, met 

tussenkomst van notaris Leo Bruynincx te Dendermonde op 28 

december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Bel-

gisch Staatsblad op 16 januari daarna onder nummer 

08008942, werd vaststelling gedaan van de totstandkoming 

van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van de 
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overtoewijzingswarrants uitgegeven bij voormelde buiten-

gewone algemene vergadering van 20 november 2007. 

Haar statuten werden nadien nog gewijzigd als volgt: 

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-

werpen op 19 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij 

het Belgisch Staatsblad op 4 mei daarna onder nummer 

11067123; 

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-

werpen op 13 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij 

het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna onder nummer 

11082142; 

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-

werpen op 11 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij 

het Belgisch Staatsblad op 31 mei daarna onder nummer 

12098048; 

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-

werpen op 27 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen 

bij het Belgisch Staatsblad op 17 oktober daarna onder 

nummer 13157672; 

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-

werpen op 9 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad op 23 mei daarna onder nummer 14105720; 

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-

werpen op 8 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen 

bij het Belgisch Staatsblad op 27 december daarna onder 

nummer 16176379; 

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Ant-

werpen op 12 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij 

het Belgisch Staatsblad op 30 mei daarna onder nummer 

17075995; 

-  bij akte verleden voor notaris Frank Liesse, te Ant-
werpen, op 10 mei 2019, eerstdaags neer te leggenbekend-

gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 

11 juni daarna onder nummer 19077301; 

-  bij akte verleden voor notaris Frank Liesse, te Ant-
werpen, op 8 mei 2020, elektronisch neergelegd ter bekend-

making in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

--------------------------------------------------------- 

HOOFDSTUK 1. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOELVOORWERP 

– DUUR 

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM 

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze 

Vennootschap. 

Ze is eennaamloze vennootschap die een openbaar beroep 

doet op het spaarwezen. 

Ze is een genoteerde vennootschap.  

Zij draagt de benaming “VGP”. 
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Artikel 2. ZETEL 

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 

9240 Zele, Spinnerijstraat 12. 

Deze mag bij eenvoudige beslissing van de raad van 

bestuur, bekend te maken in de Bijlagen bijin het Belgisch 

Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats 

in het VlaamseVlaams Gewest of het tweetalig Brussels Ge-

west.. 

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van 

bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, fili-

alen, agentschappen en depots in België of het buitenland 

oprichten. 

Artikel 3. DOELVOORWERP  

De vennootschap heeft tot doelals voorwerp in België 

en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor 

eigen rekening: 

a) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verko-

pen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten 

met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in 

huur nemen, de leasing en het beheer van alle onroerende 

goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen. 

b) De verwerving van participaties onder gelijk welke 

vorm ook in handels-, industriële en financiële onderne-

mingen en vennootschappen, zowel Belgische als buiten-

landse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze 

participaties, de verwerving door deelneming, inschrij-

ving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van 

alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en ti-

tels. 

c) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer 

en toezicht over en het vereffenen van alle andere ven-

nootschappen en ondernemingen van welke aard ook. 

d) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, 

vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot 

alle roerende goederen, materieel, machines en outillage. 

e) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, 

het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen 

van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van 

systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in 

verband met het technisch, administratief, economisch en 

algemeen beheer van ondernemingen. 

f) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle oc-

trooien, merken, licenties en intellectuele rechten. 

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot 

vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het even 



 

 4 

welke, verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of on-

rechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevorde-

ring van haar doelvoorwerp. 

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van in-

breng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemin-

gen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, 

analoog of aanverwant doel nastrevenvoorwerp hebben, of 

wier doelvoorwerp van aard is dat van de vennootschap te 

bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen 

voor derden. 

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen 

in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, 

belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle 

verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, 

zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypo-

theek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. 

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-

noemd doelvoorwerp of kan bijdragen tot de realisatie er-

van. 

Artikel 4. DUUR 

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 

HOOFDSTUK 2. KAPITAAL – EFFECTEN 

Artikel 5. KAPITAAL 

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënne-

gentig miljoen zeshonderdzesenzestigduizend achthonderd-

vijftien euro (€ 92.666.815,00). 

Het wordt vertegenwoordigd door achttien miljoen vijf-

honderddrieëntachtigduizend vijftig (18.583.050) aandelen 

zonder nominale waarde, die elk één/achttien miljoen vijf-

honderddrieëntachtigduizend vijftigste (1/18.583.050ste) 

deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR 

INBRENG IN GELD 

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten 

de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de 

converteerbare obligaties en de warrantsinschrijvingsrech-

ten, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhou-

ders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal 

door hun aandelen vertegenwoordigd. 

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een 

termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van 

de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze ter-

mijn wordt bepaald door de algemene vergadering. 

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin 

dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeen-

komstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen. 
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Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele 

inschrijvingstijd. 

De algemene vergadering of de raad van bestuur, in het 

kader van het toegestaan kapitaal, de raad van bestuur kan 

het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van 

de vennootschap, mits inachtneming van de voorschriften 

inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwij-

ziging. 

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de 

oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de 

commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevi-

sor of een externe accountant aangewezen door de raad van 

bestuur, moeten de verslagen opmaken zoals voorzien bij 

artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. 

Deze verslagen worden in de agenda vermeld. Een af-

schrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 

535 van het Wetboek van Vennootschappen. 

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan 

de algemene vergadering of de raad van bestuur in het kader 

van het toegestaan kapitaal, bepalen dat bij de toekenning 

van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere 

aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien 

(10) dagen moet bedragen. 

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven 

ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen 

personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van 

haar dochtervennootschappen, dienen de voorwaarden zoals 

bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschap-

pen nageleefd te worden. 

Is heteen aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt 

het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij 

tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is 

overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote ei-

genaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met het-

zelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde 

van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe 

gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van 

het vruchtgebruik van de aandelen. 

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, 

dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aan-

delen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen ver-

kregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch 

zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij 

het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe 

gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde 

van de blote eigendom van de aandelen.  

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA 
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Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura 

omvat, maaktmaken de commissaris of, wanneer die er niet 

is, een door en de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfs-

revisor, vooraf een verslagalle wettelijk voorgeschreven 

verslagen op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag 

van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur 

uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapi-

taalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en even-

tueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het 

bijgevoegde verslag. 

In afwijking van artikel 448 van het Wetboek van Ven-

nootschappen, moeten de aandelen die geheel of ten dele 

overeenstemmen met eenElke inbreng in natura moet dadelijk 

volledig worden volgestort. 

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTINGVOLTORTING AANDE-

LEN 

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is on-

voorwaardelijk en ondeelbaar. 

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene per-

sonen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in 

voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde 

opeisbare stortingen. 

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van be-

stuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip.  Aan 

de aandeelhouders wordt daarvan bij aangetekende brief-

schriftelijk kennis gegeven met opgave van een bankreke-

ningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke 

andere wijze van betaling, door overschrijving of storting 

dient te worden gedaan. 

Een aandeelhouder komt in verzuim door het enkel laten 

verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en 

is alsdan aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de 

op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeer-

derd met twee procent (2%). 

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aan-

deel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft 

de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.  

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder 

voorafgaande toestemming van de raad van bestuur worden 

gedaan. 

Artikel 9.  AARD VAN DE EFFECTEN 

De aandelen van de vennootschap zijn, naar keuze van 

de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd. 

De aandelen op naam worden ingeschreven in een regis-

ter van aandelen. Van de inschrijving in het register van 

aandelen worden certificaten afgegeven aan de aandeelhou-

ders, dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden. 
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Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd 

door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of 

de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een ver-

effeningsinstelling en wordt overgedragen door overschrij-

ving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk 

ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, 

wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op 

naam van de vereffeningsinstelling. 

De aandeelhouders kunnen, op elk ogenblik en op hun 

eigen kosten, schriftelijk de omzetting vragen van hun 

aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omge-

keerd. 

Voormelde bepalingen zijn mutatis mutandis van toe-

passing op alle andere effecten dan aandelen uitgegeven 

door de vennootschap. 

Artikel 10. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN 

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten on-

deelbaar. 

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene 

personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan 

verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele per-

soon daartoe schriftelijk is aangewezen.  Hij oefent ten 

aanzien van de vennootschap die rechten uit. 

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-

reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van 

de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-

men om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang 

van de gezamenlijke gerechtigden. 

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en 

vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het 

stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met 

uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6 van deze 

statuten met betrekking tot de uitoefening van het voor-

keurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld. 

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de 

betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stem-

ming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de 

pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optre-

den. 

Artikel 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE 

OBLIGATIES EN WARRANTSINSCHRIJVINGSRECHTEN 

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beper-

king onderworpen. 

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van 

de vennootschap, alsook op alle eventuele converteerbare 

obligaties en warrantsinschrijvingsrechten, uitgegeven 

door de vennootschap. 



 

 8 

Artikel 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT 

Conform de artikelen 480 tot en met 482 van het Wetboek 

van Vennootschappen, kan de vennootschap, mits naleving 

van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, over-

gaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht. 

Artikel 13. OBLIGATIES, WARRANTSINSCHRIJVINGSRECHTEN 

EN CERTIFICATEN 

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven 

bij besluit van de raad van bestuur, al dan niet gewaar-

borgd door zakelijke zekerheden. 

Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obli-

gaties of warrantsinschrijvingsrechten mag slechts beslo-

ten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt 

met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzi-

ging, of, in voorkomend geval, door de raad van bestuur 

voorzovervoor zover die daartoe bevoegdheid heeft gekregen 

in het kader van het toegestane kapitaal. 

De vennootschap kan, in het belang van de vennoot-

schap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de 

uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten 

van de vennootschap vertegenwoordigen, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennoot-

schappen.. De vennootschap kan besluiten de kosten verbon-

den aan de certificering en aan de oprichting en werking 

van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De 

certificaathouders, de emittent van de certificaten of 

derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de 

vennootschap voor de uitgifte van de certificaten indien 

de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emit-

tent heeft bevestigd. De emittent van certificaten die 

betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de 

vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennoot-

schap neemt die vermelding op in het betrokken register 

van effecten. 

Artikel 1413. KENNISGEVING EN OPENBAARMAKING VAN BE-

LANGRIJKE DEELNEMINGEN 

Overeenkomstig de terzake toepasselijke financiële 

wetgeving, dient elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die stemrechtverlenende effecten, die al dan niet het ka-

pitaal vertegenwoordigen, van de vennootschap verwerft, 

aan deze laatste en aan de FSMA (de “Autoriteit voor Fi-

nanciële Diensten en Markten” hetzij “Financial Services 

and Markets Authority”), kennis te geven van het aantal 

effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden 

aan die effecten drie procent (3%) of meer bereiken van 

het totaal der stemrechten op het ogenblik waarop zich de 
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omstandigheden voordoen op grond waarvan de kennisgeving 

verplicht is. 

Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van 

bijkomende verwerving van effecten zoals hiervoor bedoeld, 

wanneer als gevolg daarvan het aantal stemrechten verbon-

den aan de verworven effecten, vijf procent (5%) of een 

veelvoud van vijf procent (5%), bereiken van het totaal 

aantal stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstan-

digheden voordoen op grond waarvan deze kennisgeving ver-

plicht is. 

Deze kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht 

van effecten wanneer als gevolg daarvan de stemrechten 

zakken onder één van voormelde drempels. 

Deze kennisgevingen worden uiterlijk de tweede werk-

dag, te rekenen vanaf het ogenblik waarop zich de omstan-

digheden voordoen op grond waarvan zulke kennisgeving ver-

plicht is, aan de vennootschap en de FSMA (de “Autoriteit 

voor Financiële Diensten en Markten” hetzij “Financial 

Services and Markets Authority”) gericht.  

Voor effecten die werden verworven door erfopvolging, 

is kennisgeving slechts verplicht dertig (30) dagen na 

aanvaarding van de nalatenschap, desgevallend onder voor-

recht van boedelbeschrijving. 

Voor de toepassing van de wettelijke voorschriften in-

zake de informatie over belangrijke deelnemingen geldt, 

naast de wettelijk voorziene drempelwaarden, tevens de 

statutaire drempelwaarde van drie procent (3%). 

HOOFDSTUK 3. BESTUUR EN CONTROLE 

Artikel 14. Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN 

BESTUUR 

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-

stuur, samengesteld uit ten minsteminstens drie (3) leden, 

natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. 

.  

De bestuurders worden door de algemene vergadering be-

noemd met inachtneming van de toepasselijke wettelijke be-

palingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur 

voor een genoteerde vennootschap.  

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste vier 

(4) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, 

die , maar hun mandaat ten allen tijde kan herroepen. De 

bestuurders zijn herbenoembaar.is onbeperkt hernieuwbaar.  

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot be-

stuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, 

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die 

belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en 

voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger 
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moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechte-

lijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de 

betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening 

zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijk-

heid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze 

laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder 

tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 

beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger 

gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze 

opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervul-

len. 

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, 

om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven 

de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie 

indien dat nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk 

minimum aantal leden zou tellen. 

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de 

raad van bestuur, om welke reden ookElke bestuurder kan 

ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van 

bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in 

functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn 

vervanging kan voorzien. 

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben 

de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de 

vacature te voorzien totdat de algemene vergadering defi-

nitief een een nieuwe bestuurder benoemtte coöpteren. De 

benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene 

vergadering geplaatst. De nieuw benoemde bestuurder doet 

de tijd uit van diegene die hij vervangtmoet het mandaat 

van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging 

volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn 

voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over 

beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat 

van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene 

vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelma-

tigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot 

op dat ogenblik. 

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter 

benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezig-

heid van aanstellen. Indien de voorzitter wordt het voor-

zitterschap waargenomenop een vergadering verhinderd is of 

bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de 

vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op 

de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan over-

eenstemming, door de oudste in jaren der aanwezige be-

stuurders. Indien rechtspersonen deel uitmaken van de raad 

van bestuur, isbestuurder op de vergadering. Wanneer een 
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rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van hunhaar 

vaste vertegenwoordigersvertegenwoordiger determinerend 

zijn. 

Artikel 16. BIJEENKOMST, BERAADSLAGINGDe raad van be-

stuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerd 

bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid 

aanstellen, die tevens worden gelast met het dagelijks 

bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 17 van 

de statuten. 

Artikel 15. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN 

BESLUITVORMING 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voor-

zitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, 

ten minste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de 

vergadering. 

De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangete-

kende brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail 

of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in 

artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ge-

houden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproe-

ping, welk in België of in het buitenland kan zijn, hetzij 

op afstand door middel van teleconferentie of videoconfe-

rentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de 

aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar 

simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te ple-

gen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergader-

technieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig 

zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen 

aan de vergadering door middel van tele- of videoconferen-

tie. 

Elke bijeenroeping gebeurt schriftelijk en minstens 

drie (3) dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering. 

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 

vennootschap het vereisen, kan de raad van bestuur worden 

bijeengeroepen met inachtneming van een kortere termijn 

die niet minder dan vierentwintig uur mag zijn. 

Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de 

vergadering en bevatten een gedetailleerde agenda van de 

vergadering en een kopie van alle relevante documentatie 

die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda 

te beraadslagen en te beslissen.  

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de 

vergadering van de raad van bestuur slechts worden afge-

weken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste 

vertegenwoordiger vertegenwoordigd deelnemen aan de ver-
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gadering en zij allen eenparig instemmen met de voorge-

stelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van 

de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegen-

woordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een 

bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen 

op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, 

en dit voorvóór of na de vergadering waarop hij niet aan-

wezig is. 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ge-

houden in België of in het buitenland, op de plaats aan-

geduid in de oproeping. 

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per 

telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander tele-

communicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het 

Burgerlijk Wetboek,Een bestuurder die belet is, kan op 

iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een 

ander lid van de raad van bestuur andere bestuurder om hem 

op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te 

vertegenwoordigen. Een bestuurder magkan drager zijn van 

meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, be-

nevensvolmachten. Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen 

stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van colle-

gialiteit, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten 

heeft ontvangenvan andere bestuurders heeft; in voorkomend 

geval is hij gebonden door de instructies van de volmacht-

gever waarvan hij niet mag afwijken. 

Behalve in geval van overmacht, kan deDe raad van be-

stuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien 

de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of geldig ver-

tegenwoordigd is. Indien die voorwaarde niet is vervuld, 

kan een nieuwe  op een bijeengeroepen vergadering worden 

samengeroepen. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt 

bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda 

worden bijeengeroepen en mits een nieuwe oproeping drie 

(3) dagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en 

beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige 

vergadering voorkwamen, indien ten minste twee (2) be-

stuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen 

met gewone meerderheid van stemmen van debesluiten onge-

acht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde be-

stuurders, en bij onthoudingmits inachtneming van één of 

meer onder hen, met de meerderheidregels van de andere 

bestuurderscollegialiteit. 

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de 

vergadering voorzit, doorslaggevend. 
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In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende nood-

zakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks ver-

eisen, kunnen deDe besluiten van de raad van bestuur worden 

genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuur-

ders. De notulenmet gewone meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden geda-

teerd op de dag dat de laatste bestuurder deze heeft on-

dertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd 

voor de vaststelling van de jaarrekeninggerekend onder de 

uitgebrachte stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen, 

zal de voorzitter of eventueel voor de aanwending van het 

toegestaan kapitaal. 

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het 

Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogens-

rechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing 

of een verrichting die tot de bevoegdheid enige andere 

bestuurder die in zijn plaats een vergadering van de raad 

van bestuur behoort, dat mede te delen aan de andere be-

stuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt, en 

dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschrif-

ten van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na 

te levenvoorzit, een doorslaggevende stem hebben. 

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd 

in notulen die ondertekend worden door het bureau (voor-

zitter, secretaris, stemopnemer(s)). Deze notulen worden 

ingelast in een speciaal register.de voorzitter van de 

vergadering en door minstens één andere bestuurder. De 

volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering 

voor dewelkewaarvoor ze zijn gegeven.  

De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-

ging of elders moeten worden voorgelegd,De besluiten van 

de raad van bestuur kunnen eveneens genomen worden bij 

eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij 

worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het 

betreffende document ondertekent.  

Afschriften of uittreksels van de notulen of de een-

parige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur 

worden geldig ondertekend door de voorzitter van de raad 

van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee 

bestuurders. 

Artikel 17. BESTUURSBEVOEGDHEID16. BEVOEGDHEDEN VAN DE 

RAAD VAN BESTUUR 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht 

om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig 

zijn voorom het bereikenvoorwerp van het maatschappelijk 

doelde vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering 
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van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehou-

den door de wet. 

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de 

vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van 

haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van 

de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of vol-

machtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. 

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor 

het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, 

mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer 

personen van hun keus toekennen. 

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn 

aansprakelijkheid ééneen of meer adviserende comités op-

richten., waaronder onder meer een remuneratiecomité, een 

benoemingscomité en/of een auditcomité. Hij omschrijft hun 

samenstelling en hun opdrachtenopdracht met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen ter zake. 

Artikel 18. DIRECTIECOMITÉ 

Artikel 17. DAGELIJKS BESTUUR 

De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden 

overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 

524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat 

deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid 

van dagelijks bestuur van de vennootschap of op alle han-

delingen die op grond van, alsook de wet aan vertegenwoor-

diging van de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer 

een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van ven-

nootschap wat dat bestuur belast met het toezicht op dat 

comité. 

Het directiecomité bestaat uit meerdereaangaat, op-

dragen aan een of meer gedelegeerd bestuurders en/of andere 

personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen 

een college. 

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van 

het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de 

duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van 

bestuur. 

De raad van bestuur stelt, die alleen of gezamenlijk 

optreden zoals geregeld in samenspraak met het directie-

comité een huishoudelijk reglement op dat de regels be-

treffende de werkwijzedeze statuten en de wijze van rap-

portering van het directiecomité aan de raad van bestuur 

vastlegt.desgevallend op het ogenblik van hun benoeming.  

Artikel 18. Artikel 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGD-

HEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING 
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De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor 

het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor 

dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een 

notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door hetzij 

door twee (2) bestuurders samen optredend, hetzij door het 

afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of 

van de voorzitter van de raad van bestuuralleen optredend.  

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt kan 

de vennootschap tevens geldig bovendien worden vertegen-

woordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. 

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de raad 

van bestuur bij de benoeming van dit comité bepalen hoe 

dit naar derden toe kan optreden.  

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun 

mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. 

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland ver-

tegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk 

daartoe aangesteld door de raad van bestuur. 

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 61 §2 van 

het Wetboek van Vennootschappen een vaste vertegenwoordi-

ger aanduiden voor de uitoefening door haar van de mandaten 

vangedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, lid van het direc-

tiecomité  alleen optredend en/of vereffenaar in andere 

vennootschappenpersonen belast met het dagelijks bestuur 

die beheerst worden door boek IV van het Wetboek van Ven-

nootschappenalleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald 

bij hun aanstelling. 

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Ven-

nootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aan-

stellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap bin-

nen de perken van hun verleende volmacht. 

Artikel 2019. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS 

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, 

die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in het 

kader van de uitoefening van hun functie, zullen worden 

vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden 

gebracht. 

Er wordt uitdrukkelijk afgezien van de toepassing van 

de bepalingen van artikel 520ter, eerste en tweede lid, 

van het Wetboek van Vennootschappen zodat de vennootschap 

niet gebonden is door de beperkingen zoals bepaald door de 

voormelde wettelijke bepalingen. 

Met toepassing van de wettelijke mogelijkheid hiertoe 

wordt afgeweken van de wettelijke regelingen betreffende 

(i) de minimale periode voor definitieve verwerving van 

aandelen en aandelenopties door leden van de raad van be-
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stuur en (ii) de variabele vergoeding van uitvoerende be-

stuurders; de wettelijke bepalingen ter zake voor een ge-

noteerde vennootschap worden uitdrukkelijk buiten toepas-

sing verklaard. 

Artikel 2120. CONTROLE 

De controle op de financiële toestand, op de jaarre-

kening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek 

van Vennootschappende wet en deze statuten, van de ver-

richtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één 

of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen wor-

den benoemd door de algemene vergadering van aandeelhou-

ders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtsper-

sonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commis-

sarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 

drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij 

tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de al-

gemene vergadering worden ontslagen.aangesteld en bezol-

digd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van 

drie (3) jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming, mits 

inachtneming van beperkingen bepaald door de toepasselijke 

wetgeving. 

HOOFDSTUK 4. ALGEMENE VERGADERINGEN 

Artikel 2221. DATUM JAARVERGADERING 

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede 

vrijdag van de maand mei om zeventientien uur. Indien die 

dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering 

de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur. 

Een buitengewone of een bijzondere algemene vergade-

ring mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van 

de vennootschap zulks vereist. 

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door 

de raad van bestuur of de commissaris(sen) en moeten door 

hen worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhou-

ders die ten minste één vijfdetiende van het maatschappe-

lijk kapitaal vertegenwoordigen overeenkomstig de toepas-

selijke wetgeving. 

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel 

van de vennootschap of op iedere andere plaats in de op-

roeping medegedeeld. 

Artikel 2322. OPROEPING 

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden 

gedaan namens de raad van bestuur hetzij door de voorzit-

ter, van de raad van bestuur hetzij door twee bestuurders, 

hetzij door een gedelegeerd bestuurder, of door de commis-

sarissen.commissaris van de vennootschap. Ze gebeuren 

overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften 
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van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen ver-

melden de agenda, met opgave van de te behandelen onder-

werpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere ge-

gevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen 

zijntoepasselijke wetgeving. 

Artikel 2423. TOELATINGSVOORWAARDEN 

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering 

en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts ver-

leend op grond van de boekhoudkundige registratie van de 

aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratie-

datum, hetzij door hun inschrijving in het register van de 

aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun in-

schrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder 

of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal 

aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de al-

gemene vergadering. De veertiende (14de) dag vóór de alge-

mene vergadering, om vierentwintig uur (24h00, Belgisch 

uur), geldt als registratiedatum. 

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de) dag 

vóór de datum van de algemene vergadering, aan de vennoot-

schap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, 

dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering. 

De financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder 

of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een 

attest waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel ge-

dematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in 

hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeel-

houder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te 

willen deelnemen aan de algemene vergadering. 

De raad van bestuur houdt een register bij voor elke 

aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de alge-

mene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam 

en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het 

aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en 

waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de 

algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stuk-

ken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het 

bezit was van de aandelen. 

De voorgaande toelatingsvoorwaarden zijn, in voorko-

mend geval, mutatis mutandis van toepassing op de houders 

van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op 

naam, met medewerking van de vennootschap uitgegeven cer-

tificaten op naam of eventuele andere effecten die krach-

tens de wet of de uitgiftevoorwaarden recht hebben om de 

algemene vergadering bij te wonen. 

Artikel 2524. WIJZE VAN DEELNEMING AAN DE ALGEMENE 

VERGADERING 
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24.1 IN PERSOON OF BIJ VOLMACHT 

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon 

of bij volmacht stemmen. 

Elke aandeelhouder, houder van een obligatie, warrant 

of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certi-

ficaat, mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts 

één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan; daarvan 

kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de 

desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen-

toepasselijke wetgeving. 

Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een 

volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval 

een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders 

bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders 

stemmen dan namens een andere aandeelhouder. 

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeel-

houder geschiedtgebeurt schriftelijk of via een elektro-

nisch formulier en moetwordt ondertekend worden door dedie 

aandeelhouder, in voorkomend geval handgeschreven of met 

een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet 

aan de wettelijke bepalingen ter zake. 

De kennisgeving van de volmacht Zij wordt aan de ven-

nootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kennisge-

ving kan ook gebeuren langs elektronische weg, op meege-

deeld via het e-mailadres dat vermeld isvan de vennootschap 

of het in de oproeping.  tot de algemene vergadering ver-

melde specifieke e-mailadres en/of postadres. 

De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde 

(6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen. 

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat 

een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt. 

Voor de berekening van de regels inzake quorum en 

meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de 

volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die 

voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden 

vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals 

bepaald in artikel 2423 van deze statuten. 

24.2 DEELNEMEN VIA ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeel-

houders, evenals de houders van converteerbare obligaties, 

inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennoot-

schap uitgegeven certificaten op naam, die de toelatings-

voorwaarden hebben vervuld zoals bepaald in artikel 23 van 

deze statuten, aan de algemene vergadering deelnemen door 

middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld 

elektronisch communicatiemiddel, mits naleving van de 
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voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen in de 

oproeping.  

Het is aan de raad van bestuur toegelaten om aan het 

gebruik van het elektronische communicatiemiddel bijko-

mende voorwaarden te stellen, met als enige doelstelling 

de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te 

waarborgen. 

De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere 

en nauwkeurig beschrijving van de vastgestelde procedures 

met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene 

vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrek-

king tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de 

aandeelhouders, die door middel van elektronische commu-

nicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, te identi-

ficeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de 

beraadslagingen en/of vragen stellen. In voorkomend geval 

kunnen die procedures voor eenieder ook toegankelijk wor-

den gemaakt op de vennootschapswebsite. 

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid 

en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de 

voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, 

geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene 

vergadering wordt gehouden. 

Artikel 25. STEMMEN OP AFSTAND VÓÓR DE VERGADERING 

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeel-

houders, die de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld zoals 

bepaald in artikel 23 van deze statuten, op afstand stemmen 

vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennoot-

schapswebsite, door middel van een door de vennootschap 

ter beschikking gesteld formulier overeenkomstig de in-

structies dienaangaande opgenomen in de oproeping. De vi-

gerende wettelijke bepalingen ter zake waarvan in deze 

statuten niet uitdrukkelijk wordt afgeweken dienen te wor-

den nageleefd. 

De vennootschap moet het formulier voor de stemming 

per brief ontvangen uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór 

de datum van de algemene vergadering. Er kan elektronisch 

worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. Dat formu-

lier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel 

met een elektronische handtekening die voldoet aan de wet-

telijke bepalingen ter zake, kan tot de vennootschap worden 

gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in 

de oproeping tot de algemene vergadering vermelde speci-

fieke e-mailadres en/of postadres. Stemmen via een website 

zoals bepaald in voorgaande paragraaf is mogelijk tot de 

dag vóór de vergadering. 
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Voor de berekening van de regels inzake quorum en 

meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de 

stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeel-

houders die hebben voldaan de toelatingsvoorwaarden en 

voor zover het formulier dat door de vennootschap ter be-

schikking wordt gesteld, geldig ingevuld is en terugbe-

zorgd wordt aan de vennootschap uiterlijk op de zesde (6de) 

dag vóór de datum van de vergadering.  

Indien de oproeping aandeelhouders toelaat om op af-

stand te stemmen langs elektronische weg, bevat de oproe-

ping bepalingen met betrekking tot de middelen die de ven-

nootschap gebruikt om de aandeelhouders die op afstand 

stemmen te identificeren, inclusief alle wettelijk voor-

geschreven vermeldingen. 

Artikel 26. AANWEZIGHEIDSLIJST 

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aan-

deelhouders, de houders van obligaties, warrants of met 

medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, 

of hun volmachtdragers, verplicht de aanwezigheidslijst, 

met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats 

of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van 

de houders van effecten en van het aantal effecten dat zij 

op de vergadering vertegenwoordigen, te ondertekenen. 

Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheids-

lijst opgesteld; het bureau verifieert deze aanwezigheids-

lijst, maar de algemene vergadering beslist over de geldige 

samenstelling hiervan. 

Artikel 27. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN 

De algemene aandeelhoudersvergaderingenvergaderingen 

worden voorgezeten door de gehouden onder voorzitterschap 

van de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval 

vanbij zijn afwezigheid van deze laatste, door de oudste 

aanwezige bestuurder. Indien rechtspersonen deel uitmaken 

van de raad van bestuur, is de leeftijd van hun vaste 

vertegenwoordiger determinerend. of ontstentenis, onder 

voorzitterschap van zijn vervanger zoals geregeld in ar-

tikel 15 van de statuten.  

De voorzitter van de vergadering duidt destelt een 

secretaris aan. , die buiten de aandeelhouders mag worden 

gekozen.  

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, 

duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel 

van de voorzitter. 

De notulen van de algemene vergaderingen worden on-

dertekend door de leden van het bureau en de effectenhou-

ders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een spe-

ciaal register bijgehouden. 
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Al voornoemde personen vormen samen met de overige 

aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau. 

Artikel 28. VERDAGING 

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting 

van de jaarvergadering,De raad van bestuur heeft het recht 

om vóór de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone 

algemene vergadering te verdagen of volledig af te gelas-

ten, naast het wettelijk recht voor de raad van bestuur om 

elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergade-

ring tot vijf (5) weken te verdagen omwille van een ken-

nisgeving van een belangrijke deelneming overeenkomstig de 

toepasselijke wetgeving.  

De raad van bestuur heeft tevens het recht om tijdens 

de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring 

van de jaarrekening vijf (5) weken uit te stellen. Deze 

verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslui-

ten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene 

vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het 

recht de jaarrekening definitief vast te stellen. 

De raad van bestuur heeft tevens het recht elke ande-

realdus verdaagde algemene vergadering met vijf (5) weken 

uit te stellen, behalve indien die vergadering werd samen-

geroepen op vraag van aandeelhouders die samen één vijfde 

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of door 

de commissaris(sen). 

De tweede vergadering wordt opnieuw bijeengeroepen 

overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennoot-

schappen en deze statutentoepasselijke wetgeving. Aandeel-

houders die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, 

worden toegelaten mits zij de formaliteiten vereist door 

deze statuten nageleefd hebben. 

Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe 

punten worden toegevoegd. 

Artikel 29. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN 

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, 

tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld 

door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of 

tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen 

van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. 

De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen 

die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden ge-

steld door de aandeelhouders met betrekking tot hun ver-

slag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 

van het Wetboek van Vennootschappen. 

Artikel 30. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM 
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De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraad-

slagen of besluiten over de punten die niet op de aange-

kondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet expliciet 

zijn vervat. 

De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig 

beraadslagen, ongeacht het deel van het kapitaal dat op de 

vergadering vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen 

waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een bepaald aan-

wezigheidsquorum vereist. 

Artikel 31. STEMRECHT 

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wet-

telijk en statutair voorziene uitzonderingen. 

De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar on-

onderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aan-

delenregister zijn ingeschreven, verlenen de houder ervan 

een dubbel stemrecht in vergelijking met de andere aandelen 

die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. 

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewij-

zen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, warrants-

inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennoot-

schap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergade-

ring bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. 

Artikel 32.30. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING 

30.1 AANWEZIGHEIDSQUORUM 

De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig 

beraadslagen, ongeacht het deel van het kapitaal dat op de 

vergadering vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen 

waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. 

30.2 MEERDERHEID 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, wor-

den de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, ongeacht het door de aanwezige of 

vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel 

van het kapitaal, en worden blanco; onthoudingen en ongel-

dige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen ge-

teld. 

Artikel 31. Artikel 33. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGA-

DERING 

Wanneer deNOTULEN - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NO-

TULEN 

Van elke algemene vergadering van aandeelhouders moet 

beslissen over bijvoorbeeld: 

- een wijziging van de statuten; 

- een verhoging of vermindering van het maatschappe-

lijk kapitaal; 

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde; 
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- de opheffing of beperking van het voorkeurrecht tot 

inschrijving; 

- de uitgifte van converteerbare obligaties of war-

rants; 

- de ontbinding van de vennootschap; 

moet het voorwerp van de te nemen beslissing bepaal-

delijk zijn aangegeven in de oproepingen voorworden tij-

dens de vergadering en moeten de op de vergadering aanwe-

zige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de 

helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 

Is notulen opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke 

voorschriften ter zake. De notulen worden ondertekend door 

de leden van het bureau en door de aandeelhouders die 

laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe ver-

gadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze be-

slist, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapi-

taal op die tweede vergaderingerom verzoeken. 

De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden 

slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden 

van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. 

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. 

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meer-

derheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennoot-

schappen, met betrekking tot de wijziging van het maat-

schappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of ver-

vreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de om-

zetting van de vennootschap in een vennootschap met een 

andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennoot-

schap in geval van verlies van drie vierden van het maat-

schappelijk kapitaal. 

Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN 

De afschriften en/van of de uittreksels vanuit de no-

tulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden-

vergadering, die in rechte of elders dienen te worden 

voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de 

raad van bestuur, of door een gedelegeerd bestuurder of 

door twee bestuurders, behoudens de afschriften en uit-

treksels van de notulen die bij authentieke akte werden 

vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumen-

terende notaris. 

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – 

WINSTVERDELING 

Artikel 3532. BOEKJAAR – MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN 

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénen-

dertig december van elk jaar. 

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur 

een inventaris, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de 
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balans, de resultatenrekening en de toelichting, op. Deze 

documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neer-

gelegd bij de Nationale Bank van België.  

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-

ging geldig ondertekend door een bestuurder of door een 

persoon belast met het dagelijks bestuur of daartoe uit-

drukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. 

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag 

op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter in-

formatie aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend 

geval, een passende toelichting wordt gegeven over de aan-

gelegenheden bedoeld in artikel 96 van het Wetboek van 

Vennootschappen. 

Binnen de wettelijk voorziene termijn, overhandigt de 

raad van bestuur de nodige stukken, samen met het jaarver-

slag, aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het 

jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en 

in overeenstemming is met de jaarrekening, en uiterlijk 

vijftien (15) dagen voor de jaarvergadering een omstandig 

schriftelijk verslag opstellen. 

Deze maatschappelijke bescheiden worden ter kennis ge-

bracht van de aandeelhouders, de houders van obligaties, 

warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven 

certificaten, overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek 

van Vennootschappen. Zij worden ter beschikking gesteld 

overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennoot-

schappen. De stukken worden neergelegd overeenkomstig de 

hierop betrekking hebbende voorschriften van het Wetboek 

van Vennootschappen. 

Artikel 3633. WINSTVERDELING 

Van de netto winst van de vennootschap wordt elk jaar 

ten minste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming 

van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer 

verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van 

het maatschappelijk kapitaal bedraagt. 

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene 

vergadering over de bestemming van het saldo van de netto 

winst. 

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van 

afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zo-

als dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tenge-

volge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van 

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde 

kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet 

of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. 

Artikel 37. UITKERING34. BETALING DIVIDENDEN - INTE-

RIMDIVIDENDEN 
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De uitkeringuitbetaling van de dividenden toegekend 

door de algemene vergadering geschiedtgebeurt op de tijd-

stippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de 

raad van bestuur. 

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden 

uit te keren mits naleving van de toepasselijke wetgeving. 

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf 

(5) jaar. 

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN 

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van 

het boekjaar interimdividenden uit te keren, mits naleving 

van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van 

Vennootschappen. 

Artikel 39. VERBODEN UITKERING 

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd 

met de wet, dient door de aandeelhouder die deze dividenden 

heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennoot-

schap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering 

te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of 

daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon 

zijn. 

HOOFDSTUK 6. ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 40. VERLIEZEN 

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-

actief gedaald is tot minder dan de helft van het maat-

schappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeen-

komen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden 

nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke 

of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om 

in voorkomend geval, volgens de regels die voor een sta-

tutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te beslui-

ten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel 

over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De 

raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bij-

zonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de algemene 

vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking 

van de aandeelhouders wordt gesteld. Het ontbreken van 

voormeld verslag heeft de nietigheid van de beslissing van 

de algemene vergadering tot gevolg. 

Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden ver-

lies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maat-

schappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennoot-

schap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd 

door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitge-

brachte stemmen. 

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit ar-

tikel samengeroepen, dan wordt de door derden geleden 
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schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken 

van de bijeenroeping voort te vloeien. 

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het 

wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ont-

binding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In 

voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een 

termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. 

Artikel 4135. ONTBINDING EN VEREFFENING 

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer ver-

effenaars benoemd door de algemene vergadering. Heeft de 

algemene vergadering geen vereffenaars aangeduid, dan wor-

den de bestuurders die in functie waren op het ogenblik 

van het ontbindingsbesluit ten aanzien van derden als ver-

effenaars beschouwd. 

De vereffenaars beschikken over alle machten zoals be-

paald in de artikelen 186 tot 190 van het Wetboek van 

Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van ruimste 

bevoegdheden die de wet toelaat, behoudens beperkingen op-

gelegd door de algemene vergadering. De algemene vergade-

ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden beperken 

bij beslissing genomen met gewone meerderheid beperken. 

De vereffenaars treden pas in functie nadat de be-

voegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de be-

vestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de 

algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het 

arrondissement waar de vennootschap op de dag van het be-

sluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van 

de vennootschap binnen de zes (6) maanden vóór het besluit 

tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank 

die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel 

had vóór de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over 

tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nage-

gaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapen-

heid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de hande-

lingen die de vereffenaars hebben gesteld tussen hun be-

noeming door de algemene vergadering en de bevestiging 

ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht 

bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk 

in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende 

benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden 

neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot 

bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophan-

del wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert 

over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf 

een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene 

vergadering. 

De vereffenaars vormen een college. 
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Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de 

natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor de uit-

oefening van de vereffening in het benoemingsbesluit wor-

den aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet 

overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo 

neergelegd en openbaar gemaakt worden. 

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand 

van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van 

de toestand van de vereffening over aan de griffie van de 

rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de 

vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat ver-

meldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitke-

ringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. 

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die 

omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie over-

gezonden. 

Wanneer de vereffening wordt afgesloten, leggen de 

vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder 

de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de 

rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen 

de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de 

vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de 

geldigheid van het verdelingsplan na te gaan. 

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden vol-

gestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij 

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door vooraf-

gaandelijke betalingen te doen. 

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van 

alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt 

tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het 

deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. 

HOOFDSTUK 7. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 42. 36. KENNISGEVINGEN KEUZE VAN WOONPLAATS 

Elke kennisgeving krachtens een wettelijke of statu-

taire bepaling dient schriftelijk te gebeuren zoals voor-

geschreven door de relevante wettelijke of statutaire be-

palingen. 

De kennisgevingen aan een aandeelhouder op naam (of 

enige andere houder van effecten op naam van de vennoot-

schap) gebeuren geldig aan het elektronisch adres en/of 

het postadres, zoals meegedeeld aan de vennootschap op het 

ogenblik van de toetreding behoudens eventuele later wij-

ziging die aan de vennootschap wordt meegedeeld via schrif-

telijke kennisgeving. Ook de kennisgevingen aan een be-

stuurder of de commissaris gebeuren geldig aan het elek-

tronisch adres en/of het postadres, zoals meegedeeld aan 

de vennootschap bij de aanvang van het mandaat behoudens 
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eventuele later wijziging die aan de vennootschap wordt 

meegedeeld via schriftelijke kennisgeving. 

Artikel 37. KEUZE VAN WOONPLAATS 

Iedere bestuurder, lid vanpersoon belast met het di-

rectiecomitédagelijks bestuur en vereffenaar van de ven-

nootschap, alsook iedere persoon belast met het dagelijks 

bestuur en iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuur-

der, lid van het directiecomitépersoon belast met het da-

gelijks bestuur of vereffenaar, die in het buitenland woon-

achtig iszijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van 

zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de 

zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, be-

tekeningen en dagvaardingen betreffende de zaken van de 

vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur 

geldig kunnen worden gedaan. 

Iedere bestuurder, persoon belast met het dagelijks 

bestuur en vereffenaar van de vennootschap, alsook iedere 

vaste vertegenwoordiger van een bestuurder, persoon belast 

met het dagelijks bestuur of vereffenaar, kan eventueel 

zelf ook keuze van woonplaats doen op de zetel van de 

vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening 

van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden 

worden tegengeworpen mits regelmatige openbaarmaking in 

overeenstemming met de toepasselijke relevante wettelijke 

bepalingen. 

De houders van effecten (aandelen en andere) op naam 

zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke 

verandering van woonplaatsadres. Bij ontstentenis van ken-

nisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben 

gedaan op het laatste door hen aan de raad van bestuur 

meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekenin-

gen hen geldig kunnen worden gedaan. 

Artikel 43. GEMEEN38. TOEPASSELIJK RECHT 

Voor alalles wat niet geregeld wordt dooruitdrukkelijk 

in deze statuten, wordt verwezen naar  is geregeld, gelden 

de voorschriften van het Belgische Wetboek van Vennoot-

schappenvennootschappen en verenigingen, zoals van tijd 

tot tijd gewijzigd, voor zover van die bepalingen in deze 

statuten niet op uitdrukkelijke en geldige wijze zou zijn 

afgeweken. 

HOOFDSTUK 8. TIJDELIJKE BEPALINGEN 

Artikel 4439. TOEGESTAAN KAPITAAL 

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode 

van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de 

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte van sta-

tutenwijziging de dato 10 mei 2019,[•] 2020, het kapitaal 
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in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecu-

muleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van 

honderdtweeënnegentig  miljoen zeshonderdzesenzestigdui-

zend achthonderdvijftien euro (€ 100.000.00092.666.815,00) 

overschrijdt. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan 

worden hernieuwd. 

Ter gelegenheid van de verhoging van het maatschappe-

lijk kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het 

toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegd-

heid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van be-

stuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een 

onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan 

worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de 

algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is 

voor de wijziging van de statuten. 

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten 

van de Vennootschapvennootschap te wijzigen in overeen-

stemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van 

het toegestaan kapitaal werd beslist. 

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor 

kapitaalverhogingen door inbreng in geld of in natura, 

door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van 

nieuwe aandelen. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegd-

heid toegekend om binnen de perken van het toegestane ka-

pitaal over te gaan tot de uitgifte van converteerbare 

obligaties of warrantsinschrijvingsrechten. 

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestaan 

kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en 

mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de arti-

kelen 596 en volgende van het Wetboektoepasselijke wetge-

ving het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders 

toekent, te beperken of uit te sluiten. De raad van bestuur 

is bevoegd om, mits eerbiediging van Vennootschappende 

toepasselijke wetgeving, het voorkeurrecht dat de wet aan 

de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De 

raad of uit te sluiten ten gunste van bestuur is bevoegd 

om het voorkeurrecht dat de wet aan één of meerderemeer 

bepaalde personen toekent, op te heffen of te beperken, 

zelfs indien deze personen geen personeelsledenandere dan 

leden van het personeel van de vennootschap of haar doch-

tervennootschappen zijn. 

Indien de effecten van de vennootschap het voorwerp 

uitmaken van een openbare overnamebod, mag de raad van 

bestuur gebruik maken van de techniek van het toegestane 

kapitaal als verweermiddel zo de ontvangst van de medede-

ling van de FSMA (de “Autoriteit voor Financiële Diensten 
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en Markten” hetzij “Financial Services and Markets Autho-

rity”) van het openbaar overnamebod binnen de termijn van 

drie (3) jaar te rekenen vanaf 10 mei 2019[•] 2020 valt en 

voor zover a) de aandelen uitgegeven op grond van de ka-

pitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort 

zijn; b) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op 

grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de 

prijs van het bod; en c) het aantal aandelen uitgegeven op 

grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een 

tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aande-

len die het kapitaal vertegenwoordigen. 

Artikel 4540. VERKRIJGING/VERVREEMDING EIGEN AANDELEN 

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrij-

gen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon 

die handelt in eigen naam maar voor rekening van de ven-

nootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en voor-

waarden voorgeschreven door de artikelen 620 tot 625 van 

het Wetboek van Vennootschappentoepasselijke wetgeving. 

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig ar-

tikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen,de toepas-

selijke wetgeving gemachtigd om eigen aandelen van de ven-

nootschap te verwerven en daarover te beschikkenvervreem-

den, indien de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk 

is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de 

vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op 

de effecten van de vennootschap. Deze machtiging geldt 

voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de 

bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad 

van de akte van statutenwijziging de dato 10 mei 2019.[• 

2020].  

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig ar-

tikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen,de toepas-

selijke wetgeving gemachtigd een maximum aantal eigen aan-

delen te verwerven dat opgeteld niet meer bedraagt dan 

twintig procent (20%) van het uitgegeven kapitaal aan een 

prijs per aandeel die hoger moet zijn dan negentig procent 

(90%) en lager dan honderd vijftien procent (115%) van de 

prijs waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs 

op de dag voorafgaand aan de dag van aankoop of ruil.niet 

hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder 

toepasselijk recht en die niet lager is dan 1 eurocent 

(€ 0,01). Deze machtiging geldt voor een periode van vijf 

(5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen 

van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwij-

ziging de dato 10 mei 2019.[• 2020]. Deze machtiging geldt 

tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap 
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door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochterven-

nootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek 

van Vennootschappende toepasselijke wetgeving. 

De raad van bestuur is gemachtigd om tegen een prijs 

die hij bepaalt alle eigen aandelen die de vennootschap 

aanhoudt, te vervreemden op een gereglementeerde beurs of 

in het kader van haar vergoedingsbeleid naar werknemers, 

bestuurders of consultantsmits naleving van de vennoot-

schap toe.toepasselijke wetgeving. Deze machtiging geldt 

zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens 

voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door 

één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennoot-

schappen zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van 

Vennootschappen. De raad van bestuur is overeenkomstig de 

toepasselijke wetgeving tevens gemachtigd om de verworven 

aandelen van de vennootschap vervreemden door middel van 

een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde 

personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of 

één van haar dochtervennootschappen. 

Namens het bestuursorgaande raad van bestuur, 

Notaris Frank Liesse 

 


