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te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139
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V04736

STATUTENWIJZIGING
STATUTENWIJZIGING - MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL – MACHTIGING
INKOOP EN VERVREEMDING EIGEN AANDELEN - GOEDKEURING NIEUWE
STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op vijfentwintig mei.
Voor mij, Ann Van Laere,
Laere notaris te Antwerpen, geassocieerd in de vennootschap
“Notariskantoor Dick Van Laere, Ann Van Laere & Katleen Hennissen, geassocieerde notarissen” met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 2, KBO
nummer BE 0843.359.768, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de genoteerde naamloze vennootschap “ACCENTIS
ACCENTIS”
ACCENTIS”, waarvan de zetel gevestigd is te
2030 Antwerpen, Noorderlaan 139.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
onder nummer 0454.201.411,
0454.201.411 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
hierna “de
de vennootschap” genoemd.

1. Historiek
Opgericht onder de naam "SYNERGIA" bij akte verleden voor Meester Peter Deraes, notaris te Steenokkerzeel op 27 december 1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 1995 onder nummer 950121-207.
De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd, de laatste maal
te weten bij akte verleden voor Eric Himpe, geassocieerd notaris te Ieper, vervangende zijn ambtgenoot Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op 11
juni 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli
daarna onder nummer 12120208.

2. Opening van de vergadering - samenstelling van
van het bureau
De vergadering wordt geopend om 13.00 uur, onder het voorzitterschap Mevrouw DE SCHUTTER Petra Maria Danny, medewerker van notariskantoor Van
Laere & Hennissen, wonende te 2620 Hemiksem, Merellaan 10, welke woonstkeuze doet op het notariskantoor Van Laere & Hennissen te Antwerpen, Jan van
Rijswijcklaan 162 bus 2.
Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan
tot de aanstelling van stemopnemers.

3. Samenstelling van de vergadering
vergadering - aanwezigheidslijst
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De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst.
Deze lijst vermeldt de identiteit van iedere aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouder, het aantal effecten waarmee hij/zij verklaart aan de beraadslagingen en de stemmingen deel te nemen en desgevallend het aantal stemmen
dat hij/zij kan uitbrengen.
Iedere aandeelhouder of zijn/haar gevolmachtigde hebben deze lijst voor aanwezigheid afgetekend.
De lijst wordt thans afgesloten door het bureau.
De aanwezigheidslijst wordt door de notaris geparafeerd en bij de notulen van
de vergadering gevoegd, samen met de aan de aanwezigheidslijst gehechte
volmachten.

4. Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen
volgt:
1. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal van de vennootschap op heden zeventig miljoen euro (€ 70.000.000,00) bedraagt en er thans één miljard tweehonderd
zevenenzestig miljoen zevenhonderd vijfenveertigduizend tweehonderd vierenvierentwintig (1.267.745.224) aandelen zonder vermelding van nominale waarde zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan. Alle aandelen zijn gewone aandelen en elk aandeel heeft recht op één stem.
2. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over volgende agendapunten te besluiten:
1. Wijziging van artikel 18 van de statuten.

Voorstel tot besluit:
De vergadering beslist om artikel 18 van de statuten als volgt te vervangen:
“De raad van bestuur telt ten minste drie leden die geen aandeelhouder

dienen te zijn en waarvan er ten minste twee onafhankelijk dienen te zijn.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan
tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd uit één van de onafhankelijke bestuurders. Deze onafhankelijke bestuurders dienen op zijn
minst te voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang artikel 7:85 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet
gewijzigd is, mag de duur van de opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.”
2. Bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel
artikel 7:199 WVV inzake de
hernieuwing van de machtiging
machtiging in het kader van het toegestane
toegestane kapitaal.
kapitaal.
Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toe-
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gekend aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 3 van de agenda, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal
kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.
3. Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het
toegestane kapitaal.

Voorstel tot besluit:
De vergadering besluit:
(a) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal
in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5)
jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag dat maximaal gelijk
is aan het bedrag van het kapitaal van de vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder
verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in
agendapunt 2 van deze buitengewone algemene vergadering;
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende
een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik
te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in
geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 7 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2021, gedurende een termijn van vijf (5)
jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing, de machtiging verleend om, binnen de wettelijke beperkingen, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zowel door inbreng in speciën als door inbreng in
natura evenals door incorporatie van reserves en/ of uitgiftepremies, met of
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht en in voorkomend geval met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht alsook om in één of meerdere malen converteerbare obligaties, obligaties met
inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn
aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een bedrag dat
niet hoger mag zijn dan het bedrag van het bedrag van het kapitaal de
vennootschap. Deze machtiging kan worden hernieuwd. Voormeld plafond is van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag
van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of de uitoefening van die inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2021 gemachtigd om gedurende drie (3) jaar, te rekenen
vanaf de publicatie van de beslissing, het kapitaal te verhogen in de gevallen onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 7:202 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging kan
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worden hernieuwd. De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhoging die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea’s, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen of de uitgifte van
de inschrijvingsrechten vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea’s.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea’s, bepaalt de
raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:188 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de termijn en de andere
voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van
voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap en onder
de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij bepaalt, ongeacht of deze personen behoren tot
het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge onderhavige machtiging dan worden alle uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op één of
meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de
balans.
Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke
persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur,
is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen
de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming
te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.”
4. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen – Machtiging tot vervreemding

Voorstel tot besluit:
De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop en vervreemding
van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone
algemene vergadering van 7 november 2003, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar, alsook de wijzigingen voortvloeiend uit de implementatie van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen weer te geven.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 17 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene

vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel
voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter
beurze of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig
procent (70%) van de laatste slotkoers en niet hoger dan honderddertig
procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of
buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar
rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de
grenzen van artikel 7:221 en volgende van het Wetboek van vennootschap-
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pen en verenigingen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te
rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2021
werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de
voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap
haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving
noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.
De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal
aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen na de publicatie van de
beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden
verkregen in overeenstemming met de machtiging van de buitengewone
algemene vergaderingen van 7 november 2003.
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit
ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor
de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één
van haar rechtstreekse dochtervennoot-schappen.
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit
buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig ar-tikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar
rechtstreekse dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de
raad van bestuur van deze laatste.”
5. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
enigingen.

Voorstel tot besluit:
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van de naamloze vennootschap,
- waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest;
- waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd
is te 2000 Antwerpen, Noorderlaan 139, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen;
- waarvan de website www.accentis.com luidt en die voor de relaties met
de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris het e-mailadres in-
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vestor.relations@accentis.com gebruikt, die in de statuten worden vermeld,
en met dien verstande dat de vennootschap te allen tijde een andere website en/of e-mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan
niet in de statuten vermelden;
- waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort en genieten van dezelfde rechten en voordelen;
- waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
- die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, waarbij
de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit tenminste drie (3) bestuurders;
- waarbij het dagelijks bestuur kan worden opgedragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder, die tevens de vennootschap zal (zullen)
kunnen vertegenwoordigen binnen de perken van het dagelijks bestuur;
- die, onverminderd bijzondere volmachten, extern vertegenwoordigd kan
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel”
waar nodig zal gewijzigd wor-den in “voorwerp”, de verwijzingen naar “directiecomité” geschrapt worden en om dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan
alle aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de web-site en ter beschikking lag op de zetel van de vennootschap.
6. Volmacht aan notaris tot uitwerken en neerleggen van coördinatie van de
statuten.
7. Volmacht Raad van Bestuur voor de administratieve formaliteiten.
3. Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen
overeenkomstig artikel 7:128 WVV voorgelegd aan het bureau. Het bureau heeft
vastgesteld dat de data van de publicatie in het Belgisch Staatsblad en in een
nationaal verspreid blad, op papier of elektronisch, de volgende zijn:
Op 27 april 2021 in het Belgisch Staatsblad; en
Op 23 april 2021 in De Standaard.
De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de
Vennootschap, hetzij https://www.accentis.com, vanaf 23 april 2021.
Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde overeenkomstig artikel 7:128, 3° WVV een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte te garanderen.
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden
brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd overeenkomstig artikel
7:132 WVV, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam,
converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, alsook
aan de bestuurders en aan de commissaris, hetzij Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA,
met zetel te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 (KBO 0428.837.889), vertegenwoordigd
door mevrouw Martine Vermeersch, bedrijfsrevisor, samen met een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het WVV moeten worden ter beschikking gesteld.
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De voorzitter verklaart vervolgens dat geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid, voorzien in artikel 7:130 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, om bijkomende te behandelen onderwerpen op de agenda te
plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of
daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
4. Alleen de personen die overeenkomstig artikel 7:134 WVV op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en, desgevallend
te stemmen op de gewone en/of buitengewone algemene vergadering. De registratiedatum voor deze buitengewone algemene vergadering is 11 mei 2021 om
middernacht (24:00 uur, Centraal Europese
Europese Tijd).
Tijd)
De voorzitter verklaart dat de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toelatingsformaliteiten
toelatingsformaliteiten hebben vervuld die hen door de
toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen worden opgelegd om tot de
algemene vergadering toegelaten te worden. De diverse stavingsdocumenten
(zoals certificaten van de bank die het bewijs van bezit van aandelen op registratiedatum aantonen, deelnemingsformulieren) alsmede de originele volmachten
zullen in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.
5. De voorzitter stelt vast dat uit de aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat de
op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met in
totaal achthonderd drieënzestigduizend miljoen negenhonderd éénenveertigduizend negenhonderd
negenhonderd drieënzeventig (863.941.973) stemgerechtigde aandelen aan
de vergadering deelnemen, hetzij meer dan de helft van het totaal van één miljard tweehonderd zevenenzestig miljoen zevenhonderd vijfenveertigduizend
tweehonderd vierentwintig (1.267.745.224) stemgerechtigde effecten.
De vennootschap bezit geen eigen aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
De voorzitter stelt vast dat er geen houders van inschrijvingsrechten uitgegeven
door de vennootschap aan de vergadering deelnemen.
Wat betreft de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
geldt er een wettelijke quorumvereiste. De voorzitter zet vervolgens uiteen dat de
door artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste quorum-voorwaarde om geldig te beraadslagen over deze agendapunten vervuld is.
De vergadering kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst.
6. De voorzitter stelt vast dat de vennootschap geen schriftelijke vragen heeft
ontvangen voorafgaand aan de vergadering. Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandelen van de agenda.

6. Beraadslaging – Beslissingen
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN
WIJZIGINGEN AAN
ARTIKEL 18 VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het artikel 18 van de
statuten van de Vennootschap te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur telt ten minste drie leden die geen aandeelhouder dienen

te zijn en waarvan er ten minste twee onafhankelijk dienen te zijn. Wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastge-
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steld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd uit één van de onafhankelijke bestuurders. Deze onafhankelijke bestuurders dienen op zijn minst te voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang artikel 7:85 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van de opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht
eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.”
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals
hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achthonderd
drieënzestigduizend miljoen negenhonderd éénenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig (863.941.973).
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,15 %
3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 863.941.973
Waarvan:
VOOR
862.199.295
TEGEN
0
ONTHOUDING
1.742.678
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een
meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De vergadering stelt vast dat deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME BIJZONDER VERSLAG OPGESTELD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:199 WVV - HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING IN
HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL
1. Kennisname bijzondere verslaggeving
De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag waarbij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal
kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden
uiteengezet.
De aandeelhouders verklaren een kopie van dit bijzonder verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Het bijzonder verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van
de notaris.
2. Hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestane kapitaal.
De vergadering besluit:
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(a) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één
of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, met een totaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van het
kapitaal van de vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 2 van deze buitengewone algemene
vergadering;
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een
periode van drie (3) jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken
van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een
openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken
van de wet.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 7 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 25 mei 2021, gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen
vanaf de publicatie van de beslissing, de machtiging verleend om, binnen de
wettelijke beperkingen, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zowel door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals door incorporatie
van reserves en/ of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
met of zonder stemrecht en in voorkomend geval met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht alsook om in één of meerdere malen converteerbare
obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan
niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een
bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van het bedrag van het kapitaal
de vennootschap. Deze machtiging kan worden hernieuwd. Voormeld plafond is
van toepassing voor wat betreft de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet
verbonden zijn aan een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen
die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van die obligaties of de uitoefening van die inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
van 25 mei 2021 gemachtigd om gedurende drie (3) jaar, te rekenen vanaf de
publicatie van de beslissing, het kapitaal te verhogen in de gevallen onder de
voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 7:202 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging kan worden hernieuwd. De
raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhoging
die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea’s, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen of de uitgifte van de inschrijvingsrechten vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea’s. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande
alinea’s, bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de termijn en
de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het
recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschap-
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pen en verenigingen, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij bepaalt, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge onderhavige machtiging
dan worden alle uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.
Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen
met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.”
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals
hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achthonderd
drieënzestigduizend miljoen negenhonderd éénenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig (863.941.973).
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,15 %.
3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 863.941.973.
Waarvan:
VOOR
862.199.295
TEGEN
1.725.678
ONTHOUDING
17.000
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een
meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De vergadering stelt vast dat deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
DERDE BESLUIT - HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN
AANDELEN – MACHTIGING TOT VERVREEMDING.
De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van
eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene
vergadering van 7 november 203, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf (5) jaar en drie (3) jaar, alsook de wijzigingen voortvloeiend uit de implementatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weer te
geven.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 17 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene ver-

gadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het
wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurze of buiten de
beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal nale-

10

ven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste
slotkoers en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens
voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld
in en binnen de grenzen van artikel 7:221 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar
te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2021 werd
aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen
te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.
De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap
verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te
laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met
de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap
verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en
geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen
na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de
buitengewone algemene vergadering van 7 november 2003.
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze
vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter
beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse
dochtervennoot-schappen.
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de
beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig ar-tikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.”
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals
hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achthonderd
drieënzestigduizend miljoen negenhonderd éénenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig (863.941.973).
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,15 %.
3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 863.941.973.

11

Waarvan:
VOOR
862.189.295
TEGEN
1.725.678
ONTHOUDING
27.000
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een
meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De vergadering stelt vast dat deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van de
naamloze vennootschap,
- waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest;
- waarvan de website www.accentis.com luidt en die voor de relaties met de
aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris het e-mailadres investor.relations@accentis.com gebruikt, die in de statuten worden vermeld, en met
dien verstande dat de vennootschap te allen tijde een andere website en/of emailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten
vermelden;
- waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort en genieten van dezelfde
rechten en voordelen;
- waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
- die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, waarbij de
raad van bestuur zal zijn samengesteld uit tenminste drie (3) bestuurders;
- waarbij het dagelijks bestuur kan worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die tevens de vennootschap zal (zullen) kunnen vertegenwoordigen binnen de perken van het dagelijks bestuur;
- die, onverminderd bijzondere volmachten, extern vertegenwoordigd kan worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de
essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” waar nodig zal
gewijzigd worden in “voorwerp”, de verwijzingen naar “directiecomité” geschrapt
worden en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te
nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar
werd gesteld op de website en ter beschikking lag op de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit:
1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, hetzij 2000 Antwerpen, Noorderlaan 139,, buiten de statuten te laten en
aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2
van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van ven-
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nootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten zal, rekening houdende met het feit dat alle
agendapunten door de vergadering werden goedgekeurd, voortaan luiden als
volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
vennootschap De
vennootschap is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij draagt de naam “ACCENTIS”.
ACCENTIS”.
Artikel 2: Zetel - Website en e‐
e‐mailadres
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in
het buitenland.
Voor de toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is de website van de vennootschap “https://www.
https://www.accentis
https://www.accentis.
accentis.com”
com en
het e‐mailadres van de vennootschap: “investor.relations@
investor.relations@accentis
investor.relations@accentis.
accentis.com”.
com
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van participaties in
ondernemingen in al de sectoren van industrie, handel of diensten waardoor de
vennootschap in de mogelijkheid gesteld wordt het management van de
betreffende onderneming waar te nemen of minstens een determinerende
invloed daarop uit te oefenen.
Om dat voorwerp te bereiken kan de vennootschap ondermeer bij wijze van
inschrijving, - inbreng, fusie, overname, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen,
groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden. De
vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken,
alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de
directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten ‘voor studie of onderzoek en
samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft.
De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of
ondersteuning op bedrijfseconomisch, financieel, administratief of technisch vlak
verlenen aan ondernemingen alsook op louter contractuele basis het
management daarvan waarnemen.
Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, alle ondernemingen aangaan en in ‘t algemeen al de
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat voorwerp
verband houden of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te kunnen
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bevorderen of die aan de bescherming van haar patrimoniale belangen
beantwoorden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt ZEVENTIG MILJOEN EURO (€ 70.000.000).
Het wordt vertegenwoordigd door ÉÉN MILJARD TWEEHONDERD
ZEVENENZESTIG
MILJOEN
ZEVENHONDERD
VIJFENVEERTIGDUIZEND
TWEEHONDERD VIERENTWINTIG (1.267.745.224) aandelen, met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/ één miljard
tweehonderd zevenenzestig miljoen zevenhonderd vijfenveertigduizend
tweehonderd vierentwintigste (1/1.267.745.224) vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de
wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van
nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe
aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker,
behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de
aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote
eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst
tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van
inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden
aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de
intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht
kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de
uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of,
voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is,
kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend
opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de
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uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de
blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit
recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de
blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de
nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de
blote eigendom van het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun
aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van
een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee
strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan
verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het
gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over
de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt
betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de
aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening
waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn,
wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die
stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij
aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap
een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee
percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden
gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Melding van belangrijke deelnemingen
In het kader van de toepassing van de wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan
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aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt en
houdende diverse bepalingen, zijn de toepasselijke drempels bepaald op drie
procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%).
Artikel 10:
10: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de
aandeelhouder, die de omruiling kan vragen.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder
kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op
rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische
vorm wordt aangehouden.
Artikel 11:
11: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam,
naam zij zijn voorzien van een
volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van
dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische
vorm wordt aangehouden.
Artikel 12:
12: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de
vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te
schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar op te treden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in
het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun
rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze
aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 13: Rechtverkrijgenden
De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke
handen het ook overgaat.
Artikel 14: Obligaties
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De raad van bestuur is bevoegd obligaties op naam of in gedematerialiseerde
vorm uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins
zijn gewaarborgd.
De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten op naam of in gedematerialiseerde vorm, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd
inschrijvingsrechten of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te
geven.
Artikel 15: Verkrijging
Verkrijging en vervreemding eigen aandelen en effecten
De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of
hierover te beschikken in overeenstemming met het Wet-boek van
vennootschappen en verenigingen.
De Raad van Bestuur kan aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in
de Eerste Markt van de Effectenbeurs van Brussel of in de officiële notering van
een effectenbeurs gelegen in een Lidstaat van de Europese Unie vervreemden
zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
Artikel 16:
16: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden
van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 17:
17: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt ten minste drie leden die geen aandeelhouder dienen
te zijn en waarvan er ten minste twee onafhankelijk dienen te zijn.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan
tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling
door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd uit één van de
onafhankelijke bestuurders. Deze onafhankelijke bestuurders dienen op zijn
minst te voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikel 7:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Zolang artikel 7:85 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet
gewijzigd is, mag de duur van de opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 18: Voortijdige vacature
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet 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 regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
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Artikel 19
19: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien geen voorzitter
werd benoemd, wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder.
Artikel 20:
20: Vergaderingen van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee
bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en
worden ten minste drie werkdagen voor de vergadering per brief, telegram,
telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Indien de voorzitter is
verhin-derd, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega’s daartoe aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle
bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 21: Beraadslaging
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt,
kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig
zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of
verte-genwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig
beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor
zover alle bestuurders persoonlijk aan de vergadering deelnemen.
Iedere bestuurder kan per brief, telefax, elektronische post of op een andere
schriftelijke wijze volmacht geven aan een nadere bestuurder om hem op de
vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet
bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang
van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van
Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of van enig ander
geval dat door de statuten is uitgesloten.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van
alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor
de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Artikel 22: Notulen
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die
door de aanwezige leden worden ondertekend. De volmachten worden aan de
notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door
twee bestuurders of door de voorzitter van de raad van bestuur of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
Artikel 23: Bevoegdheden van de raad van bestuur

18

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden opdragen.
Artikel 24: Vergoedingen
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit
van de algemene vergadering.
Artikel 25: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand
besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren. Twee bestuurders kunnen aan
een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden (met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte)
toevertrouwen.
Artikel 26: Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen
aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen
voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is
bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen
waaronder de delegatie kan beëindigd worden.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de
vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand
besluit on-der hen moeten leveren.
Elk persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien
deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere
en bepaalde aangelegenheden overdragen.
Artikel 27: Remuneratiecomité
De raad van bestuur richt in zijn schoot een remuneratiecomité op.
Het remuneratiecomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad
van bestuur. Elke bestuurder aan wie het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel
7:121 is opgedragen, wordt in elk geval beschouwd als uitvoerend lid van de raad
van bestuur.
Het remuneratiecomité is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke
bestuurders als bedoeld in artikel 7:87, § 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en beschikt over de nodige deskundigheid
op het gebied van remuneratiebeleid.
Het remuneratiecomité bestaat uit minstens drie leden.
Het is belast met de taken zoals vermeld in artikel 7:100 van het Wetboek van
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vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28: Auditcomité
De raad van bestuur richt in zijn schoot een auditcomité op.
Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van
bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder.
Het auditcomité bestaat uit minstens drie leden.
Het is belast met de taken zoals vermeld in artikel 7:99 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 29:
29: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te
geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden
benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 30: Samenstelling
Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de
algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene
vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij
die tegenstemden.
Artikel 31:
31: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde
dinsdag van de maand mei om elf uur.
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
daaropvolgende werkdag gehouden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in
de oproeping.
Artikel 32:
32: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten zoals bepaald in artikel 7:134 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33:
33: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen bij volmacht stemmen overeenkomstig de vereisten zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 34: Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad
van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd-bestuurder of, bij
diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.
Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 35: Aantal stemmen – uitoefening van het stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch
enkel met raadgevende stem.
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Artikel
Artikel 36: Beraadslaging
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal
aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt
door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting
wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de
agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de
agenda. De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders
stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de
vennootschap. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de
vragen die de aandeel-houders hen stellen met betrekking tot hun verslag, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig
nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het
personeel van de vennootschap.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een
herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben
behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste
kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte
stemmen anders over besluit.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en alle
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de
eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven
termijn na ont-vangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug
te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle
aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke
procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te
zijn.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten bepaald in artikel
7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mogen van die
besluiten kennis nemen op de zetel van de vennootschap.
Artikel 37: Notulen
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De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte
of anderszins voor te leggen, door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door
twee bestuurders ondertekend.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 38:
38: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig
éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.
Artikel 39: Goedkeuring van de jaarrekening
De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en, desgevallend het
verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene
vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming over de kwijting aan de
bestuurders en, desgevalllend de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig
indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de
werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen
strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden
aangeduid.
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en
de overige in artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de
jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 40:
40: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één
tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft
indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de
jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad
van bestuur.
Artikel
Artikel 41:
41: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de
raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering
van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 42: Betaling van dividenden
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de
Raad van Bestuur vastgesteld.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste
van de vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van
inbetalingstelling.
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Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 43:
43: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook,
wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden
benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene
vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in
voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 44:
44: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de
algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 45:
45: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars
het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 46:
46: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen
de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, leden van het
directiecomité, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs,
gewezen bestuurders, gewezen leden van het directiecomité, gewezen
gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen
directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen
onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 47:
47: Keuze van woonplaats
woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité, commissaris of
vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats
te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel
van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te
geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving
worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere
woonplaats.
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Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan
aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats
zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam,
desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of
obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een
aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 48
48: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in
huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Titel X: OvergangsOvergangs- en tijdelijke bepalingen
Artikel 49: Toegestaan kapitaal
Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 25 mei 2021, gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen
vanaf de publicatie van de beslissing, de machtiging verleend om, binnen de
wettelijke beperkingen, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen,
zowel door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals door
incorporatie van reserves en/ of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht en in voorkomend geval met een
preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht alsook om in één of meerdere
malen converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of
inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te
geven, dit alles ten belope van een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het
bedrag van het bedrag van het kapitaal de vennootschap. Deze machtiging kan
worden hernieuwd. Voormeld plafond is van toepassing voor wat betreft de
uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met
inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan
een ander effect, op het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen
voortvloeien uit de conversie van die obligaties of de uitoefening van die
inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
van 26 mei 2021 gemachtigd om gedurende drie (3) jaar, te rekenen vanaf de
publicatie van de beslissing, het kapitaal te verhogen in de gevallen onder de
voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 7:202 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging kan worden hernieuwd. De
raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhoging
die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea’s, erin begrepen de
eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de
obligatieleningen of de uitgifte van de inschrijvingsrechten vast waartoe hij
beslist ingevolge de vorige alinea’s. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de
voorgaande alinea’s, bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen
7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
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termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders
van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan
tevens, overeenkomstig de artikelen 7:190 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap en onder
de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de
aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere
bepaalde personen die hij bepaalt, ongeacht of deze personen behoren tot het
personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge onderhavige machtiging
dan worden alle uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op één of meerdere
afzonderlijke eigen vermogensrekeningen op het passief van de balans.
Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke
persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is
bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de
grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.
Artikel 50: Verkrijging en vervreemding van eigen
eigen aandelen
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet,
het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurze of buiten
de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal
naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de
laatste slotkoers en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste
slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt
tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van aandelen van de
vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals
bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig gedurende
vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2021 werd
aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de
voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar
eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk
is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou
lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de
publicatie van de beslissing.
De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap
verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te
laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de
statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te
brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de
vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde
gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de
vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de
eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in
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overeenstemming met de machtigingen van de buitengewone algemene
vergadering van 7 november 2003.
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter
beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de
vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar
rechtstreekse dochtervennoot-schappen.
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten
de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur,
overeenkomstig ar-tikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten
beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse
dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van
deze laatste.
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals
hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achthonderd
drieënzestigduizend miljoen negenhonderd éénenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig (863.941.973).
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,15 %.
3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 863.941.973.
Waarvan:
VOOR
863.924.972
TEGEN
0
ONTHOUDING
17.001
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een
meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De vergadering stelt vast dat deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
ZESDE BESLUIT - COÖRDINATIE
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Ann VAN LAERE,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals
hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achthonderd
drieënzestigduizend miljoen negenhonderd éénenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig (863.941.973).
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2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,15 %.
3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 863.941.973.
Waarvan:
VOOR
863.924.972
TEGEN
0
ONTHOUDING
17.001
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een
meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De vergadering stelt vast dat deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals
hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: achthonderd
drieënzestigduizend miljoen negenhonderd éénenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig (863.941.973).
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,15 %.
3/ Aantal uitgebrachte stemmen: 863.941.973.
Waarvan:
VOOR
863.924.972
TEGEN
0
ONTHOUDING
17.001
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een
meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De vergadering stelt vast dat deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.

7. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om

uur.

8. Slotbepalingen
A. De comparanten verklaren een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen op 19 april 2021.
Zij verklaren aldus op voorhand voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de inhoud van het ontwerp, ook als zij dit minder dan vijf werkdagen vóór vandaag
zouden ontvangen hebben.
B. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris elke partij naar
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behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij in onderhavige akte betrokken zijn en
elke partij op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
C. De comparanten erkennen dat de notaris meegedeeld heeft dat elke partij de
vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of om zich te laten bijstaan
door een raadsman, en desgevallend de aandacht gevestigd heeft op de tegenstrijdige en onevenwichtige bedingen die de comparanten zouden vastgesteld
hebben.
D. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen van artikel 12, eerste en tweede alinea van de Organieke wet notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.
E. De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de
comparanten toegelicht.
F. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

9. Recht op geschriften
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCESPROCES-VERBAAL
Opgesteld te Antwerpen, datum als voormeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend
met mij, notaris.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
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