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RealDolmen  
Naamloze Vennootschap 

A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen 
BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) 

 
 
 

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING  
VAN 28 MAART 2013 

 
 

 
 
 
 
Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………..1 
 
Vertegenwoordigd door ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

met maatschappelijke zetel c.q. domicilie te …………………………………………………………………….2 

 
 

Houder van3:  
……………………………………  ISIN BE 0003899193 

                               
aandelen,  
 

……………………………………  ISIN BE 0003732469 
                               

aandelen en/of   
 

……………………………………  warranten                       
    
 

 
 

  
uitgegeven door de naamloze vennootschap “RealDolmen”, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 
te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen,  
RPR 0429.037.235 (Brussel) (hierna de “Vennootschap”): 
 
stelt aan tot bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend, met recht van substitutie:  
 

• Elke bestuurder van de vennootschap,  
• Thierry de Vries, secretaris-generaal,  
• ………………………………………………………. 

 
 
 

Hierna de “Volmachtdrager” 
 
Om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal 
gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 1654 Huizingen, 

                                                      
1  Voor vennootschappen, gelieve aan te geven  

• de officiële maatschappelijke benaming van de vennootschap die effecten uitgegeven door RealDolmen aanhoudt; 
en 

• de naam, voorna(a)m(en) en functie van de perso(o)n(en). 
2  Gelieve het volledige adres op te geven. Voor vennootschappen, gelieve ook het registratienummer (in België RPR-

nummer) op te geven en de plaats van de registratie.   
3   Gelieve het exacte aantal effecten op te geven. Om effectief deel te nemen aan de algemene vergadering moet u naast 

deze volmacht ook het bewijs van uw eigendom voorleggen, dat naargelang de vorm van de effecten, moet worden 
geleverd door middel van een attest vanwege de financiële instelling waar de titels voor uw rekening worden 
aangehouden dan wel de inschrijving in het register van effecten op naam. 
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A. Vaucampslaan 42, op 28 maart 2013, vanaf 17 uur en die zal beraadslagen en beslissen over de hierna 
volgende agenda en voorstellen van besluit:  
 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING BETREFFENDE DE FUSIE DOOR OPSLORPING 
VAN EEN 100 % DOCHTERVENNOOTSCHAP 

U wordt uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de 
vennootschap, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 1654 
Huizingen, A. Vaucampslaan 42, op 28 maart 2013 vanaf 17 uur. 
 

1. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van de hiernavolgende 
documenten: 

• De jaarrekeningen, de jaarverslagen en verslagen van de commissaris en de raad van 
bestuur van RealDolmen, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, ingeschreven in de 
Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0429.037.235 (Brussel) en bij de BTW-
Administratie onder nummer BE 0429.037.235 over de boekjaren afgesloten op 2010, 2011 
en 2012, alsook de staat van activa en passiva per 30 september 2012; 

 
• De jaarrekeningen van de BVBA Alfea Consulting, met maatschappelijke zetel te avenue 

Victor Maistriau 30 – 7000 Bergen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen 
RPR (BTW BE) 0880.386.846 (Bergen) over de boekjaren afgesloten op 2010, 2011 en 2012 
en de staat van activa en passiva per 30 september 2012;  

 
• Het gezamenlijk fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren 

vennootschappen overeenkomstig artikel 676, 1° jo. artikel 719 van het Wetboek van 
vennootschappen. 
 

2. Mededeling, voor zover nodig, van de desgevallend eventuele belangrijke wijzigingen 
in de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van 
opstelling van het fusievoorstel en de datum van de fusie. 

 

3. Besluit tot fusie. 

ALFEA CONSULTING  

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de 
naamloze vennootschap RealDolmen, overnemende vennootschap, met maatschappelijke 
zetel te A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister 
onder nummer 0429.037.235 (Brussel) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 
0429.037.235, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de 
BVBA Alfea Consulting, overgenomen vennootschap, met maatschappelijke zetel te avenue 
Victor Maistriau 30 - 7000 Bergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder 
nummer 0880.386.846  (Bergen) en bij de BTW-Administratie onder nummer BE 
0471.808.988. 
Voorstel van besluit 
(a) Goedkeuring van het fusievoorstel en vermogensovergang 

De algemene vergadering beslist om het gezamenlijk fusievoorstel zoals het werd 
opgemaakt door de raden van bestuur van de vennootschappen op 7 februari 2013 en 
dat werd neergelegd op respectievelijk de griffie van de Rechtbank van Koophandel 
van Brussel op 13 februari 2013  en op de griffie van de Rechtbank van Koophandel 
van Bergen op 13 februari 2013, goed te keuren. 
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de 
vennootschap, als overnemende vennootschap, Alfea Consulting, de overgenomen 
vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.  
Door de goedkeuring van het fusievoorstel gaan de rechten en verplichtingen van de 
overgenomen vennootschap onder algemene titel over op de overnemende 
vennootschap. 

(b) Geen wijziging in het maatschappelijk kapitaal 
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Aangezien de overnemende vennootschap op het tijdstip van de fusie alle aandelen 
van de overgenomen vennootschap controleert, vindt er overeenkomstig artikel 726 
van het Wetboek van Vennootschappen geen omwisseling van aandelen plaats en 
dient er geen ruilverhouding te worden bepaald.  

(c) Boekhoudkundige datum 
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden voor boekhoudkundige 
en belastingdoeleinden (inkomstenbelastingen) vanaf 1 april 2013 geacht te zijn 
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.  

(d) Eigendomsovergang 
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen 
vennootschap, zoals beschreven in het fusievoorstel, goed.  
Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle activa en passiva, die 
alle zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de 
overnemende vennootschap, in “going concern”, zoals deze ondermeer blijken uit de 
staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap van 30 september  
2012. 

 
 AKKOORD 

 
 NIET AKKOORD 

 
 ONTHOUDING 

 
 NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 

3 Rondvraag en varia  

4.1 Rondvraag  

4.2 Machtiging om de registers aan te passen, inschrijving van de vennootschap in het 
rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen) en de BTW 
administratie aan te passen 

Voorstel van besluit: 
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de Secretaris Generaal, met 
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige en nuttige handelingen te stellen teneinde 
gevolg te geven aan de hiervoor genomen beslissingen, en met name alle aanpassingen en 
inschrijvingen te doen die nodig zouden zijn in de desbetreffende registers van effecten op 
naam te vervullen, alsook alle formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, 
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij 
een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen, te verzekeren. 

 
 AKKOORD 

 
 NIET AKKOORD 

 
 ONTHOUDING 

 
 NAAR INZICHT VAN DE VOLMACHTDRAGER 

 
 
 

Te dien einde kan de Volmachtdrager ondermeer: 
 

- indien en in de mate dat hierboven geen steminstructie zou zijn aangegeven, stemmen naar eigen 
inzicht; 
 

- deelnemen aan elke andere vergadering met een zelfde agenda in geval de eerste vergadering niet 
geldig kan beraadslagen, uitgesteld of verdaagd wordt; 

 
- in naam en voor rekening van Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen en eventuele 

bijlagen daartoe of andere documenten tekenen waar vereist of gepast; deelnemen aan alle 
beraadslagingen, woonplaats kiezen, zijn stem uitbrengen in de zin die de Volmachtdrager gepast 
voorkomt met betrekking tot de verschillende punten op de agenda van de vergadering (zoals deze 
eventueel zouden worden gewijzigd op de vergadering), stemmen over eender welk voorstel, zaak 
of vraag die zou kunnen voorgelegd worden aan de vergadering; 

 
- in de mate dat Ondergetekende houder is van warrants en/of converteerbare obligaties van de 

Vennootschap, in naam en voor rekening van Ondergetekende, deelnemen aan voormelde 
vergadering doch slechts met raadgevende stem overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van 
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vennootschappen en aanwezigheidslijsten en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere 
documenten tekenen waar vereist of gepast; 

 
- in het algemeen alles doen wat de Volmachtdrager nodig en/of nuttig lijkt voor de uitvoering van de 

volmacht, met belofte van bekrachtiging. 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te________________________ [plaats], op _____________________[datum], 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Ondergetekende 
 
[DE HANDTEKENING DIENT TE WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR DE HANDGESCHREVEN WOORDEN “GOED VOOR VOLMACHT”] 
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