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OPROEPING VOOR ALGEMENE 
VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

TE HOUDEN OP 30 SEPTEMBER 2009 VANAF 17.00 UUR

AANDELENCONSOLIDATIE 
FUSIE DOOR OPSLORPING VAN 100% 

DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN

De raad van bestuur van RealDolmen NV heeft de eer u uit te
nodigen voor twee aansluitende buitengewone algemene verga-
deringen van aandeelhouders van de vennootschap, die zullen
worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap, te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, op 30 september
2009 vanaf 17.00 uur.

Deze vergaderingen zullen geldig kunnen beraadslagen en
besluiten over de agendapunten die werden voorgelegd aan de
algemene vergaderingen van 9 september 2009, waarvoor het
vereiste quorum niet werd behaald.
I. ALGEMENE VERGADERING MET ENIG AGENDAPUNT

Enig agendapunt: consolidatie van de bestaande aandelen
van de vennootschap waarbij honderd (100) bestaande aan-
delen recht geven op één (1) nieuw aandeel van de vennoot-
schap.

1 Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het
verslag van de raad van bestuur, met betrekking tot het verloop
van de aandelenconsolidatie, voor zover nodig opgesteld over-
eenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

2 Volmachten aan de raad van bestuur.

2.1 Bevestiging, voor zover nodig, van de volmacht tot uit-
voering van de aandelenconsolidatie en vaststelling
van de Einddatum van de Aandelenconsolidatie. 
Voorstel van besluit: 
De algemene vergadering bevestigt voor zover nodig de
machtiging aan de raad van bestuur van de vennoot-
schap om onder de modaliteiten en met ingang vanaf
de datum bepaald door de raad van bestuur van de ven-
nootschap (de “Einddatum van de
Aandelenconsolidatie”), de aandelenconsolidatie af te
ronden zodat honderd (100) bestaande aandelen van
de vennootschap (de “Onderaandelen”) recht zullen
geven op één (1) aandeel van de vennootschap.
Vanaf de Einddatum van de Aandelenconsolidatie zal
het kapitaal vertegenwoordigd worden door aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijke
waarde van het kapitaal vertegenwoordigen. Hiernaast
zullen de (nog uitstaande) Onderaandelen (onderaan-
delen in de zin van artikel 478 §2 van het Wetboek van
vennootschappen), mits in voldoende aantal verenigd,
dezelfde rechten geven als het aandeel.
De raad van bestuur van de vennootschap is naast de
bepaling van de Einddatum van de
Aandelenconsolidatie gemachtigd alle andere voor-
waarden en modaliteiten die verband houden met de
consolidatie van de aandelen, in het bijzonder maar
niet beperkt tot de bepaling van de uitvoeringsmodali-
teiten, de verrichting van de aantekening in het aande-
lenregister en het register van warranthouders, de
coördinatie en implementatie van de aandelenconsoli-
datie met Euroclear, de toezichthoudende instanties en
Euronext Brussels, in het algemeen, het stellen van alle
noodzakelijke of nuttige handelingen voor het vervul-
len van onderhavige volmacht en het ondertekenen van
alle akten, notulen, kennisgevingen, instrumenten, cer-
tificaten, verzoeken, mandaten en andere documenten
die daarmee verband houden. 

2.2 Bevestiging, voor zover nodig, van de machtiging tot
verwerving, vernietiging en overdracht van eigen aan-
delen in het kader van de aandelenconsolidatie.
Voorstel van besluit: 
In het kader van en met het oog op de voltrekking van
de aandelenconsolidatie, beslist de algemene vergade-
ring om de raad van bestuur, voor zover nodig, te
machtigen eigen aandelen te verwerven om de niet-
gebundelde c.q. Onderaandelen te verwerven met het
oog op hun omruiling en/of hun vernietiging en/of hun
overdracht, zoals de raad van bestuur naar eigen goed-
dunken zou komen te beslissen. Derhalve verleent de
algemene vergadering aan de raad van bestuur van de
vennootschap (onverminderd enige wettelijke en/of
statutaire bevoegdheid van de raad van bestuur van de
vennootschap dienaangaande) een volmacht om:
• Met inachtneming van artikel 620 van het Wetboek

van vennootschappen met het oog op de verwezenlij-
king van de aandelenconsolidatie en in het bijzonder
de in dat verband voorziene bundeling van de aande-
len, (i) gedurende een periode van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf de datum van deze algemene vergade-
ring, rechtstreeks of door tussenkomst van een per-
soon die handelt in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap, een aantal niet-gebundelde
c.q. Onderaandelen van de vennootschap te verkrij-
gen waarvan de fractiewaarde niet hoger is dan twin-
tig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, door
aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per niet-
gebundeld aandeel c.q. Onderaandeel die overeen-
stemt met de laagste van de laatste twintig (20) slot-
koersen voorafgaand aan de dag van verwerving van
eigen niet-gebundelde c.q. Onderaandelen vermin-
derd met twintig procent (20%) (of, voor zover als-
dan van toepassing, de bij wet of uitvoeringsbesluit,
of enige andere reglementaire bepaling, voorge-
schreven hogere minimumprijs voor dergelijke trans-
actie) en aan een maximumprijs per niet-gebundeld
aandeel c.q. Onderaandeel die overeenstemt met de
hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voor-
afgaand aan de dag van verwerving, verhoogd met
twintig procent (20%) (of desgevallend, en voor
zover van toepassing, de alsdan bij wet of uitvoe-
ringsbesluit, of enige andere reglementaire bepaling,
voorgeschreven lagere maximumprijs voor dergelijke
transactie) en (ii) de aldus ingekochte niet-gebundel-
de c.q. Onderaandelen te (laten) vernietigen en/of
(iii) te vervreemden, naar eigen goeddunken van de
raad van bestuur, hetzij rechtstreeks hetzij door tus-
senkomst van een persoon die handelt in eigen naam
maar voor rekening van de vennootschap, aan een
minimumprijs per niet-gebundeld aandeel c.q.
Onderaandeel die overeenstemt met de laagste van
de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan
de dag van vervreemding verminderd met twintig
procent (20%) (of, voor zover van toepassing, de bij
wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglemen-
taire bepaling, voorgeschreven hogere minimumprijs
voor dergelijke transactie) en aan een maximumprijs
per niet-gebundeld aandeel c.q. Onderaandeel die
overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig
(20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van ver-
vreemding verhoogd met twintig procent (20%) (of
voor zover van toepassing, de bij wet of uitvoerings-
besluit, of enige andere reglementaire bepaling,
voorgeschreven lagere maximumprijs voor dergelijke
transactie).

• Alle voorwaarden en modaliteiten die verband hou-
den met deze verwerving van niet-gebundelde c.q.
Onderaandelen vast te stellen, in het bijzonder maar
niet beperkt tot de coördinatie en implementatie van

de inkoop van niet-gebundelde c.q. Onderaandelen
met de toezichthoudende instanties en, indien van
toepassing, Euronext Brussels overeenkomstig arti-
kel 620 §2 van het Wetboek van vennootschappen,
de notariële dienovereenkomstige vaststelling van de
wijziging van de statuten, en, in het algemeen, alle
noodzakelijke of nuttige handelingen voor de vervul-
ling van de huidige volmacht te stellen en alle akten,
notulen, en andere documenten die daarmee ver-
band houden te onderteken en/of te paraferen.

2.3 Machtigingen tot wijziging van de statuten.
2.3.1 Wijziging van de vertegenwoordiging van het maat-

schappelijk kapitaal. 
Voorstel van besluit:
De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur
uitdrukkelijk om op de Einddatum van de
Aandelenconsolidatie of binnen een redelijke termijn
na deze datum artikel 10 van de statuten zo aan te pas-
sen dat het aantal aandelen dat hierin wordt vermeld
overeenstemt met het totaal aantal uitstaande aande-
len van de vennootschap bij voltooiing van de aande-
lenconsolidatie. 

2.3.2 Afschaffing van effecten aan toonder. 
Voorstel van besluit:
De algemene vergadering machtigt voor zover als
nodig de raad van bestuur om op de Einddatum van de
Aandelenconsolidatie of op enige andere datum artikel
11 van de statuten te vervangen als volgt:
“De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestor-
te aandelen en de andere effecten van de vennootschap
zijn op naam of gedematerialiseerd.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd
door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar
of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling. Voor effecten op naam wordt per
categorie een register bijgehouden. Elke titularis van effec-
ten kan kennisnemen van het register met betrekking tot
zijn effecten.
De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzet-
ting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in
gedematerialiseerde effecten.”

2.3.3 Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
Voorstel van besluit:
Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in
overeenstemming met de vorige agendapunten, ver-
leent de vergadering een bijzondere volmacht aan de
gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid van inde-
plaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statu-
ten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wette-
lijke bepalingen terzake.

2.4 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:
Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in
overeenstemming met de vorige agendapunten, ver-
leent de vergadering een bijzondere volmacht aan de
gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid van inde-
plaatsstelling, alle nodige en nuttige handelingen te
stellen teneinde gevolg te geven aan de hiervoor geno-
men beslissingen, en met name alle aanpassingen en
inschrijvingen te doen die nodig zouden zijn in de des-
betreffende registers van effecten op naam te vervul-
len, alsook alle formaliteiten te vervullen bij het rechts-
personenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpas-
sing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.

II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
BETREFFENDE DE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN
100% DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN

Aansluitend op de voorgaande algemene vergadering, wordt u
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 30 september 2009 vanaf
18.00 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 31 maart 2009, 31 maart 2008 en 31
december 2007, alsook 

• De jaarrekeningen, de jaarverslagen en verslagen van
de commissaris en de raden van bestuur van 
• de naamloze vennootschap AXIAS, met maatschap-

pelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 24 bus A – 2550
Kontich, ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen RPR (BTW BE) 0471.808.988
(Antwerpen) over de boekjaren afgesloten op 31
maart 2009, 31 december 2007, 31 december 2006; 

• de naamloze vennootschap DOLMEN NP ENTER-
PRISE COMMUNICATIONS BELGIUM, met
maatschappelijke zetel te A. Vaucampslaan 42 –
1654 Huizingen, ingeschreven in de Kruispuntbank
der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0879.422.982
(Brussel) over de boekjaren afgesloten op 31 maart
2009, 31 maart 2008, 31 december 2006; 

• de naamloze vennootschap JCONSULTS INTER-
NATIONAL, met maatschappelijke zetel te A.
Vaucampslaan 42 – 1654 Huizingen, ingeschreven in
de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW
BE) 0462.843.121 (Brussel) over de boekjaren afge-
sloten op 31 maart 2009, 31 maart 2008, 31 maart
2007; en 

• de naamloze vennootschap SUPPLY CHAIN SOFT-
WARE, met maatschappelijke zetel te Prins
Boudewijnlaan 26 – 2550 Kontich, ingeschreven in
de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW
BE) 0437.627.475 (Antwerpen) over de boekjaren
afgesloten op 31 maart 2009, 31 december 2007, 31
december 2006. 

• De gezamenlijke fusievoorstellen 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 fuse-
ren vennootschappen tussen de datum van opstelling van het
fusievoorstel en de datum van de fusie.

3 Besluiten tot fusie.

3.1 AXIAS 
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusie-
voorstel, door overneming door de naamloze vennoot-
schap 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 verplichtin-
gen – van de naamloze vennootschap Axias, overgeno-
men vennootschap, met maatschappelijke zetel te Prins
Boudewijnlaan 24 bus A - 2550 Kontich, ingeschreven

in het rechtspersonenregister onder nummer
0471.808.988 (Antwerpen) 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 28 juli 2009 en
dat werd neergelegd op respectievelijk de griffie van de
Rechtbank van Koophandel van Brussel op 29 juli 2009
en op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van
Antwerpen op 28 juli 2009, goed te keuren.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met
de verrichting waarbij de vennootschap, als overne-
mende vennootschap, Axias, de overgenomen vennoot-
schap, bij wijze van fusie overneemt. 
Door de goedkeuring van het fusievoorstel gaan de
rechten en verplichtingen van de overgenomen ven-
nootschap onder algemene titel over op de overnemen-
de vennootschap.

(b) Geen wijziging in het maatschappelijk kapitaal
Aangezien de overnemende vennootschap op het tijd-
stip 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 2009 geacht te
zijn verricht voor rekening van de overnemende ven-
nootschap. 

(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 uitzonde-
ring en zonder voorbehoud, onder algemene titel over-
gaan op de overnemende vennootschap, in “going con-
cern”, zoals deze ondermeer blijken uit de staat van
activa en passiva van de overgenomen vennootschap
van 31 maart 2009.

3.2 DOLMEN NP ENTERPRISE COMMUNICATIONS
BELGIUM
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusie-
voorstel, door overneming door de naamloze vennoot-
schap 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 429.037.235, van het
gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtin-
gen – van de naamloze vennootschap Dolmen NP
Enterprise Communications Belgium, overgenomen
vennootschap, met maatschappelijke zetel te A.
Vaucampslaan 42 – 1654 Huizingen, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer
0879.422.982 (Brussel) en bij de BTW-Administratie
onder nummer BE 0879.422.982.
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 28 juli 2009 en
dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank
van Koophandel van Brussel op 29 juli 2009, goed te
keuren.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met
de verrichting waarbij de vennootschap, als overne-
mende vennootschap, Dolmen NP Enterprise
Communications Belgium, de overgenomen vennoot-
schap, bij wijze van fusie overneemt. 
Door de goedkeuring van het fusievoorstel gaan de
rechten en verplichtingen van de overgenomen ven-
nootschap onder algemene titel over op de overnemen-
de vennootschap.

(b) Geen wijziging in het maatschappelijk kapitaal
Aangezien de overnemende vennootschap op het tijd-
stip 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 2009 geacht te
zijn verricht voor rekening van de overnemende ven-
nootschap. 

(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 uitzonde-
ring en zonder voorbehoud, onder algemene titel over-
gaan op de overnemende vennootschap, in “going con-
cern”, zoals deze ondermeer blijken uit de staat van
activa en passiva van de overgenomen vennootschap
van 31 maart 2009.

3.3 JCONSULTS INTERNATIONAL NV 
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusie-
voorstel, door overneming door de naamloze vennoot-
schap 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 429.037.235, van het
gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtin-
gen – van de naamloze vennootschap JConsults
International, overgenomen vennootschap, met maat-
schappelijke zetel te A. Vaucampslaan 42 – 1654
Huizingen, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0462.843.121 (Brussel) en bij de BTW-
Administratie onder nummer BE 0462.843.121.
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 28 juli 2009 en
dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank
van Koophandel van Brussel op 29 juli 2009, goed te
keuren.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met
de verrichting waarbij de vennootschap, als overne-
mende vennootschap, JConsults International, de over-
genomen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt. 
Door de goedkeuring van het fusievoorstel gaan de
rechten en verplichtingen van de overgenomen ven-
nootschap onder algemene titel over op de overnemen-
de vennootschap.

(b) Geen wijziging in het maatschappelijk kapitaal
Aangezien de overnemende vennootschap op het tijd-
stip 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 2009 geacht te
zijn verricht voor rekening van de overnemende ven-

nootschap. 
(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 uitzonde-
ring en zonder voorbehoud, onder algemene titel over-
gaan op de overnemende vennootschap, in “going con-
cern”, zoals deze ondermeer blijken uit de staat van
activa en passiva van de overgenomen vennootschap
van 31 maart 2009.

3.4 SUPPLY CHAIN SOFTWARE
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusie-
voorstel, door overneming door de naamloze vennoot-
schap 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 429.037.235, van het
gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtin-
gen – van de naamloze vennootschap Supply Chain
Software, overgenomen vennootschap, met maatschap-
pelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 26 – 2550 Kontich,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder num-
mer 0437.627.475 (Antwerpen) en bij de BTW-
Administratie onder nummer BE 0437.627.475.
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 28 juli 2009 en
dat werd neergelegd op respectievelijk de griffie van de
Rechtbank van Koophandel van Brussel op 29 juli 2009
en op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van
Antwerpen op 28 juli 2009, goed te keuren.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met
de verrichting waarbij de vennootschap, als overne-
mende vennootschap, Supply Chain Software, de over-
genomen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt. 
Door de goedkeuring van het fusievoorstel gaan de
rechten en verplichtingen van de overgenomen ven-
nootschap onder algemene titel over op de overnemen-
de vennootschap.

(b) Geen wijziging in het maatschappelijk kapitaal
Aangezien de overnemende vennootschap op het tijd-
stip 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 2009 geacht te
zijn verricht voor rekening van de overnemende ven-
nootschap. 

(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 uitzonde-
ring en zonder voorbehoud, onder algemene titel over-
gaan op de overnemende vennootschap, in “going con-
cern”, zoals deze ondermeer blijken uit de staat van
activa en passiva van de overgenomen vennootschap
van 31 maart 2009.

4 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 vol-
macht aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijk-
heid van indeplaatsstelling, alle nodige en nuttige han-
delingen te stellen teneinde gevolg te geven aan de
hiervoor genomen beslissingen, en met name alle aan-
passingen en inschrijvingen te doen die nodig zouden
zijn in de desbetreffende registers van effecten op
naam te vervullen, alsook alle formaliteiten te vervul-
len 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.

ooOoo

De houders van warrants en converteerbare obligaties uitgege-
ven door de vennootschap kunnen overeenkomstig artikel 537
van het Wetboek van vennootschappen slechts deelnemen aan
de vergadering met raadgevende stem.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, dienen
de houders van financiële instrumenten uitgegeven door de ven-
nootschap zich te schikken naar artikel 24 van de statuten van
de vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van vennoot-
schappen, en de volgende formaliteiten en kennisgevingen te
vervullen:

• De houders van respectievelijk aandelen en warrants op naam
moeten ingeschreven zijn in respectievelijk het register van aan-
delen of warrants op naam van de vennootschap en moeten de
raad van bestuur uiterlijk op de derde werkdag (exclusief zater-
dag) vóór de algemene vergadering in kennis stellen van hun
voornemen om de vergadering bij te wonen.

• De houders van aandelen aan toonder moeten uiterlijk op de
derde werkdag (exclusief zaterdag) vóór de vergadering hun
aandelen neerleggen in een kantoor van KBC Bank of BNP
Paribas Fortis Bank.

• De houders van aandelen of converteerbare obligaties in gede-
materialiseerde vorm moeten uiterlijk op de derde werkdag
(exclusief zaterdag) vóór de vergadering in een kantoor van
KBC Bank of BNP Paribas Fortis Bank of op de maatschappe-
lijke zetel van de vennootschap een attest neerleggen dat is
afgeleverd door de erkend rekeninghouder of door de vereffe-
ningsinstelling en waarbij de onbeschikbaarheid van de aande-
len of converteerbare obligaties tot na de datum van de algeme-
ne vergadering wordt vastgesteld.

De houders van financiële instrumenten uitgegeven door de
vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij
volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van
volmacht (met steminstructies) dat op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap ter beschikking ligt. Zij worden ver-
zocht om, in voorkomend geval, hun volmacht schriftelijk te
laten toekomen op de zetel van de vennootschap, ten minste vijf
(5) dagen vóór de datum van de vergadering.

De houders van financiële instrumenten uitgegeven door de
vennootschap kunnen op de zetel van de vennootschap kennis
nemen en kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en
verslagen vermeld in de agenda van de vergadering, overeen-
komstig de wettelijke bepalingen, waaronder artikel 720 van het
Wetboek van Vennootschappen.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de
deelnemers verzocht minstens een half uur voor de aanvang van
de vergadering aanwezig te zijn.

De raad van bestuur


