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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 Besluiten tot fusie 

3.1 AXIAS  

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 naamloze vennootschap Axias, overgenomen 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 overnemende vennootschap, Axias, 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 

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 
2009 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 
31 maart 2009. 



3.2 DOLMEN NP ENTERPRISE COMMUNICATIONS BELGIUM 

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 
429.037.235, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – 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 overnemende vennootschap, Dolmen NP Enterprise 
Communications Belgium, 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 

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 
2009 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 
31 maart 2009. 



3.3 JCONSULTS INTERNATIONAL NV   

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 429.037.235, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van 
de naamloze vennootschap JConsults International, overgenomen vennootschap, met 
maatschappelijke zetel te 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 overnemende vennootschap, JConsults International, 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 

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 
2009 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 
31 maart 2009. 



3.4 SUPPLY CHAIN SOFTWARE 

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 
429.037.235, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de 
naamloze vennootschap Supply Chain Software, overgenomen vennootschap, met 
maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 26 – 2550 Kontich, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister onder nummer 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 overnemende vennootschap, Supply Chain Software, 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 

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 
2009 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 
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 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 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. 

 

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 
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 BNP 
Paribas 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 BNP Paribas 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, 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 


