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RealDolmen  
Naamloze vennootschap 

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

 

 
OPROEPING VOOR DE GEWONE EN BUITENGEWONE  

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  

TE HOUDEN OP 8 SEPTEMBER 2010 VANAF 17.00 UUR  

 

 

De Raad van Bestuur van RealDolmen NV heeft de eer u uit te nodigen op de 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 

8 september 2010 vanaf 17.00 uur. De gewone Algemene Vergadering zal na behandeling van de 
punten 1 tot en met 11 hieronder worden verdergezet als een Buitengewone Algemene 

Vergadering. 

Indien de gewone en/of de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 september 2010 niet geldig 

zou kunnen beraadslagen en besluiten over de agenda, zal een tweede vergadering bijeenkomen op 
dezelfde plaats op 29 september 2010 om 17.00 uur teneinde over dezelfde agenda te beraadslagen 

en te besluiten.  

De agenda en voorstellen van besluit van de gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering zijn 
als volgt: 

 

A. JAARVERGADERING 

 

1 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het 
verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 

afgesloten op 31 maart 2010. 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het 

commissarisverslag over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 

31 maart 2010. 

2 Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 

afgesloten op 31 maart 2010. 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het 

boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 goed. 

3 De Raad van Bestuur stelt voor om het verlies van het boekjaar, ten belope van 

€7.562.162 integraal over te dragen naar het volgende boekjaar. Het overgedragen  

verlies bedraagt aldus €5.627.135. 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering verleent goedkeuring aan de door de Raad van 

Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 maart 
2010. 

4 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het 

verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2010. 
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Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het 

commissarisverslag over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 

31 maart 2010. 

5 Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 

afgesloten op 31 maart 2010. 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het 

boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 goed. 

6 Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders en 

aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het 
boekjaar afgesloten op 31 maart 2010. 

7 Corporate governance verslag aan de vergadering.  

Toelichting betreffende corporate governance. 

 

8 Ontslag – benoeming van bestuurders. 

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag in de loop van het voorbije boekjaar door 

de volgende bestuurders: Gores Group Ltd., Küsnacht Branch, Alte Landstrasse 39A, 8700 
Kusnacht (Zwitserland), met vaste vertegenwoordiger Ashley W. Abdo, William Patton, Jr. III, 

Joe Page en Scott Honour. 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering neemt akte van en bekrachtigt de voorlopige 
aanstelling van de NV Pamica, Eygenstraat 37 te 3040 Huldenberg, RPR 0449.920.246 

(Leuven), hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Akkermans, als onafhankelijk 
bestuurder gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria 

vermeld in artikel 526ter W.Venn. en in het Corporate Governance Charter van de 
Vennootschap, en voorzitter van de Raad van Bestuur van RealDolmen NV, met ingang op 20 

juli 2010 ter vervanging van Gores Group Ltd., Küsnacht Branch. 

 

De Algemene Vergadering gaat over tot benoeming van volgende bestuurders: 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om de volgende mandaten toe te kennen 
voor een termijn van vier jaar, die een einde zal nemen na de Algemene Vergadering die beslist 

over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 2014: 

- NV Pamica, Eygenstraat 37 te 3040 Huldenberg, met vaste vertegenwoordiger de heer 
Michel Akkermans, Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder en voorzitter van de Raad 

van Bestuur; 
- Wim Colruyt, wonende te Meersteen 42 B, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Niet-Uitvoerend 

Bestuurder; 

- Gaëtan Hannecart, wonende te Meirstraat 7, 9850 Vosselare, Niet-Uitvoerend Bestuurder; 
- At Infinitum NV, Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, met vaste vertegenwoordiger de heer 

Dimitri Duffeleer, Niet-Uitvoerend Bestuurder. 
 

9 Herbenoeming commissaris. 
 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, een 

burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, 

vertegenwoordigd gedurende het boekjaar 2010-2011 door de heer Gert Vanhees, 
bedrijfsrevisor, en gedurende de volgende boekjaren door de heer William Blomme, 

bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de naamloze vennootschap RealDolmen en 

haar filialen, voor een duur van drie jaar die zal aflopen na afsluiting van de Algemene 
Vergadering die zal hebben beslist over het boekjaar dat loopt van 1 april 2012 tot 31 maart 
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2013 en om de vergoeding van het mandaat van de commissaris vast te stellen op €197.000 

per jaar. 

 
10 Vaststelling vergoeding Raad van Bestuur. 

 
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt het bedrag van €300.000 goed als globaal 

budget voor vergoedingen van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2010-2011. 

 
11 Machtigingen. 

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, 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 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. 

 

B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
 

12 Wijziging van de statuten. 

 

10.1. Toevoeging van een elektronisch register van aandelen op naam - wijziging van artikel 11 van 

de statuten. 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien het 

register van aandelen op naam in elektronische vorm te houden en het beheer ervan uit te 

besteden aan een derde partij. 

Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om artikel 11 van de statuten te wijzigen door een 

zin toe te voegen als volgt: “Het register van aandelen op naam kan ook in elektronische vorm 
worden aangehouden. De Raad van Bestuur kan beslissen om de handhaving en het beheer 
van het elektronisch aandelenregister uit te besteden aan een derde partij. Alle vermeldingen in 
het register, met inbegrip van overdrachten en omzettingen, kunnen geldig gebeuren op basis 
van documenten of instructies die de overdrager, de overnemer en/of de houder van de 
effecten, elektronisch of op een andere wijze doorstuurt. 

De toevoeging van deze clausule zal eveneens van toepassing blijven nadat artikel 11 van de 
statuten wordt vervangen door de bepalingen die door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders gehouden op 30 september 2009 werd goedgekeurd en zal daaraan worden 
toegevoegd”.  

10.2. Hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging van eigen effecten ter voorkoming van een 
ernstig en dreigend nadeel – wijziging van artikel 12 van de statuten. 

Voorstel van besluit: Verlenging van de machtiging aan de Raad van Bestuur voor een periode 
van drie (3) jaar om, zonder verder besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap 

te verkrijgen of te vervreemden, ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel, en 
dienvolgens alinea 2 van artikel 12 “Verkrijging van eigen effecten”, de woorden 
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“negenentwintig april tweeduizend” te vervangen door de datum van de Algemene Vergadering 

die tot de verlenging van de machtiging zal hebben besloten. 

10.3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten. 

Voorstel van Besluit: De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de notaris 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. 

 

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. 

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 


