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RealDolmen  

Naamloze vennootschap 
A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen  

BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) 

 

 
OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  

TE HOUDEN OP 10 FEBRUARI 2009 OM 16:00 UUR  
 

 

De raad van bestuur van RealDolmen NV heeft de eer u uit te nodigen voor een 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 10 
februari 2009 om 16.00 uur. 

Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten over dezelfde agenda als deze die 
werd voorgelegd aan de algemene vergadering van 20 januari 2009, waarop het vereiste quorum niet 
werd behaald. 

De agenda en voorstellen van besluit zijn als volgt: 

1 Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het verslag van de raad 
van bestuur, voor zover nodig opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek 
van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van rechten verbonden aan 
effecten van een bepaalde soort 

2 Consolidatie van de bestaande aandelen van de vennootschap waarbij honderd (100) 
bestaande aandelen recht geven op één (1) nieuw aandeel van de vennootschap 

Voorstel van besluit:  

De algemene vergadering besluit om de bestaande aandelen te consolideren, onder de 
modaliteiten en met ingang vanaf de datum bepaald door de raad van bestuur van de 
vennootschap (de “Datum van Aandelenconsolidatie”), zodat honderd (100) bestaande aandelen 
van de vennootschap (de “onderaandelen”) recht zullen geven op één (1) aandeel van de 
vennootschap.   

Vanaf de Datum van Aandelenconsolidatie zal het kapitaal vertegenwoordigd worden door 
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijke waarde van het kapitaal 
vertegenwoordigen. Hiernaast zullen er onderaandelen bestaan die, in voldoende aantal 
verenigd, dezelfde rechten geven als het aandeel. 

Voormelde combinatie van honderd (100) aandelen van de vennootschap zal, onder dezelfde 
voorwaarden en vanaf dezelfde Datum van Aandelenconsolidatie resulteren in de aanpassing van 
het aantal aandelen dat dient te worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de 
warrants, uitgegeven door de vennootschap, die op de Datum van Aandelenconsolidatie niet zijn 
uitgeoefend, vervallen, verstreken of anderszins zonder waarde zijn geworden conform de 
bepalingen van het relevante Warrantenplan, zodat de houder van deze warrants, met ingang 
vanaf de Datum van Aandelenconsolidatie, bij uitoefening ervan, het recht zal hebben op het 
aantal nieuwe aandelen waarvan deze eigenaar zou zijn of waarop deze gerechtigd zou zijn 
indien de betrokken warrant(s) vlak voor de Datum van Aandelenconsolidatie zouden zijn 
uitgeoefend. Voor het overige blijven de uitgiftevoorwaarden van de door de vennootschap 
uitgegeven warrants onveranderd en onverminderd van kracht. 
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3 Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de aandelenconsolidatie 

Voorstel van besluit:  

De algemene vergadering besluit tot verlening aan de raad van bestuur van de vennootschap van 
een volmacht tot bepaling van de Datum van Aandelenconsolidatie, alsook van alle andere 
voorwaarden en modaliteiten die verband houden met de consolidatie van de aandelen, in het 
bijzonder maar niet beperkt tot de bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten, de verrichting van de 
aantekening in het aandelenregister en het register van warranthouders, de coördinatie en 
implementatie van de aandelenconsolidatie met Euroclear, de toezichthoudende instanties en 
Euronext Brussels, in het algemeen, het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen 
voor het vervullen van onderhavige volmacht en het ondertekenen van alle akten, notulen, 
kennisgevingen, instrumenten, certificaten, verzoeken, mandaten en andere documenten die 
daarmee verband houden.  

4 Machtiging tot verwerving, vernietiging en overdracht van eigen aandelen 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 vergadering om de raad van bestuur, voor zover nodig, te machtigen eigen aandelen 
te verwerven om de onderaandelen, die naar aanleiding van de aandelenconsolidatie ontstaan, te 
verwerven met het oog op hun omruiling en/of hun vernietiging en/of hun overdracht, zoals de 
raad van bestuur naar eigen goeddunken 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 verwezenlijking van de aandelenconsolidatie, (i) gedurende een periode van vijf (5) 
jaar te rekenen vanaf de datum van deze buitengewone algemene vergadering, rechtstreeks 
of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de 
vennootschap, een aantal onderaandelen van de vennootschap te verkrijgen waarvan de 
fractiewaarde niet hoger is dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, door 
aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per onderaandeel die overstemt met de laagste van 
de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van verwerving van eigen 
onderaandelen verminderd met twintig procent (20%) (of, voor zover alsdan van toepassing, 
de bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglementaire bepaling, voorgeschreven 
hogere minimumprijs voor dergelijke transactie) en aan een maximumprijs per onderaandeel 
die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de 
dag van verwerving, verhoogd met twintig procent (20%) (of desgevallend, en voor zover 
van toepassing, de alsdan bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige andere reglementaire 
bepaling, voorgeschreven lagere maximumprijs voor dergelijke transactie) en (ii) de aldus 
ingekochte onderaandelen te (laten) vernietigen en/of (iii) te vervreemden, naar eigen 
goeddunken van de raad van bestuur, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een 
persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een 
minimumprijs per onderaandeel die overstemt 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 
reglementaire bepaling, voorgeschreven hogere minimumprijs voor dergelijke transactie) en 
aan een maximumprijs per onderaandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste 
twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van vervreemding verhoogd met twintig 
procent (20%) (of voor zover van toepassing, de bij wet of uitvoeringsbesluit, of enige 
andere reglementaire bepaling, voorgeschreven lagere maximumprijs voor dergelijke 
transactie). 

 
 Alle voorwaarden en modaliteiten die verband houden met deze verwerving van 

onderaandelen vast te stellen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de coördinatie en 
implementatie van de inkoop van onderaandelen met de toezichthoudende instanties en, 
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indien van toepassing, Euronext Brussels overeenkomstig artikel 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 vervulling 
van de huidige volmacht te stellen en alle akten, notulen, en andere documenten die 
daarmee verband houden te onderteken en/of te paraferen. 

5 Wijziging van de statuten  

Voorstel van besluit: 

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst, teneinde dit 
deze bepaling in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen: 

Het kapitaal is vertegenwoordigd door 5.353.156 aandelen zonder vermelding van waarde, die 
ieder een gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen. 

6 Benoeming commissaris  

Voorstel van besluit: 

Mede gelet op de tussengekomen wijziging van het boekjaar bevestigt de algemene vergadering 
bij dezen de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, een burgerlijke 
vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B,, 
vertegenwoordigd door de heer William Blomme, te benoemen als commissaris voor een 
mandaat van drie jaar dat ingaat op 1 januari 2008 en aldus een einde zal nemen na de 
goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 maart 
2010.  

Met ingang van het boekjaar startend op 1 april 2008 wordt Deloitte Bedrijfsrevisoren voor de 
uitoefening van zijn mandaat vertegenwoordigd door de heren William Blomme en Gert Vanhees. 

7 Volmacht voor de coördinatie van de statuten 

 Voorstel van besluit: 

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, met 
mogelijkheid van indeplaatsstelling, 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 
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. 

8 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 van de vorige 
agendapunten, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, 
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, 
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. 

ooOoo 

De houders van warrants en converteerbare obligaties uitgegeven 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 vennootschap zich te schikken naar artikel 24 van de statuten van 
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de vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, 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 aandelen of warrants op naam van de vennootschap en 
moeten de raad van bestuur uiterlijk op de derde werkdag (exclusief zaterdag) 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 
Fortis Bank. 

 

• De houders van aandelen of converteerbare obligaties in gedematerialiseerde vorm moeten 
uiterlijk op de derde werkdag (exclusief zaterdag) vóór de vergadering in een kantoor van 
KBC Bank of Fortis Bank of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een attest 
neerleggen dat is afgeleverd door de erkend rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling  
en waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen of converteerbare obligaties tot na de 
datum van de algemene 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 verzocht 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen 

 

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 

 

 


