
Bijzonder verslag van de Raad van bestuur conform art 633 van het 
Wetboek van Vennootschappen 

 
 

De Raad van Bestuur stelt vast dat ten gevolge van het geleden verlies het netto–actief van de vennootschap in 
de enkelvoudige jaarrekening van Accentis NV gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk 
kapitaal. Conform art 633 van het wetboek van vennootschappen moet de Raad van Bestuur ten minste 15 dagen 
voor de jaarlijkse Algemene Vergadering een verslag opmaken aan de aandeelhouders waarin zij het advies 
formuleren omtrent de continuïteit van de vennootschap. Indien zij opteert voor de continuïteit moet zij in dit 
verslag een uiteenzetting opnemen van de herstelmaatregelen die zij overweegt om de continuïteit van de 
vennootschap te handhaven.  
 
De jaarlijkse Algemene Vergadering moet op basis van dit verslag een besluit nemen over de continuïteit van de 
vennootschap. 
 
De raad van bestuur meent de continuïteit van de vennootschap te kunnen handhaven omwille van volgende 
redenen en herstelmaatregelen: 

 
- De solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal vermogen) enkelvoudig nog altijd 27,3 % bedraagt. 
- De vennootschap eind vorig jaar geen achterstallige BTW- noch belastingsschulden bezat. 
- Het verlies grotendeels het gevolg is van het boeken van een waardevermindering op de vorderingen 

op Simec NV ad 2mio euro en het opnemen van een waardevermindering op de participatie in Simec 
NV ad 1mio euro. Op 31 december 2006 heeft Simec NV een beperkt positief eigen vermogen. 
Aangezien de recuperatie van de vordering en de participatie in de nabije toekomst echter onzeker is 

werden voorzichtigheidshalve de waardeverminderingen aangelegd. Hierdoor worden de belangrijkste 
onzekerheden in de enkelvoudige jaarrekening van Accentis NV betreffende Simec NV ingedekt. Het 
opnemen van deze waardeverminderingen heeft geen invloed op de kasstromen van Accentis NV. 

- Het terugplooien van de activiteiten tot projectontwikkeling ervoor moet zorgen dat de continuïteit van 

Accentis ook op langere termijn gehandhaafd blijft en op basis van een cijfermatige analyse van de 
activa van Accentis geconsolideerd deze continuïteitsvisie door deze analyse ook ondersteund wordt.   

- Enerzijds de bankschulden op niveau Accentis NV enkelvoudig en anderzijds de bankschulden op 
Accentis geconsolideerd de laatste jaren en ook in 2006 sterk gedaald zijn. Ook voor 2007 werden al 
acties ondernomen om deze schulden verder te laten dalen en zo de continuïteit van de vennootschap 
te verzekeren. 

- Er een akkoord bestaat met alle externe financiële schuldeisers voor terugbetaling van hun schulden op 
middellange termijn en het herfinancieren van de bankschulden eind vorig jaar een duidelijk signaal 
inhoudt van het geloof en vertrouwen van de financiële instellingen in Accentis en de door haar 
genomen herstelmaatregelen. 

- De referentie  aandeelhouders (o.m. via het omzetten van hun korte termijn vorderingen op lange 
termijn eind 2005) de nodige steun aan de vennootschap geven om de ontwikkelingskansen niet in het 
gedrang te zien komen.  

 
 
 
 
 



De raad van bestuur verwacht dan ook dat de ontwikkeling van de vennootschap het komende jaar in 
overeenstemming met het businessplan zal verlopen. Om voormelde redenen vraag de raad van bestuur aan de 

aandeelhouders om positief te stemmen over het behoud van de continuïteit van Accentis N.V.. 
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