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RealDolmen 

Naamloze Vennootschap 

te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42. 

BTW BE 429.037.235 RPR Brussel. 

KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOGING 

STATUTENWIJZIGING 

Heden de twintigste juli tweeduizend en twaalf. 

Voor mij, meester De Sagher Filip, notaris met standplaats te Steenokkerzeel, vervangen-

de Meester Tom Coppens, geassocieerd notaris met standplaats te Vosselaar, wettelijk 

belet. 

Op de zetel van de vennootschap werd gehouden de buitengewone algemene vergadering 

van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RealDolmen", waarvan de maat-

schappelijke zetel is gevestigd te Huizingen, A. Vaucampslaan 42, BTW BE 

0429.037.235 RPR Brussel, opgericht onder de benaming “Real Software”, afgekort 

“RLS”, bij akte verleden voor notaris Luc Rochtus te Antwerpen op 6 juni 1986, bekend-

gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna, onder het nummer 

860702-346, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en laatst bij akte verleden 

voor meester De Sagher Filip voormeld, met tussenkomst van meester Tom Coppens op 5 

oktober 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december 

daarna, onder het nummer 11186617. 

Van deze vergadering volgen hierna de notulen, opgemaakt door mij, notaris, op verzoek 

van het bureau, waarvan hierna de samenstelling volgt. 

OPENING WERKZAAMHEDEN - SAMENSTELLING BUREAU. 

De vergadering wordt geopend om 17.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Bru-

no Segers, vast vertegenwoordiger van All Together BVBA nagemeld. 

Deze duidt aan als secretaris de heer de Vries Thierry, geboren te Kamina op 3 januari 

1958, (rijksregisternummer 580103-091.74), wonende te 3090 Overijse, Mouflonlaan 15. 

De vergadering kiest als stemopnemers: 

 Mevrouw Kristin Ex, geboren te Wilrijk op 6 mei 1971 (rijksregisternummer 71/05.06 

-108.74 , wonende te Berchem, Veldekens 6. 

 De heer De Vleminck Siegfried, geboren te Asse op 25 februari 1976, (rijksregister-

nummer 76.02.25-259.19), wonende te 1861 Wolvertem, Populierenlaan 6, bus 2. 

LIJST DEELNEMERS. 

Nemen deel aan de vergadering als aandeelhouders de persoon of personen waarvan de 

identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, 

evenals het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, is weergege-

ven op de aanwezigheidslijst die, samen met de volmachten, ondertekend door de leden 

van het bureau en door mij notaris bij de akte wordt gevoegd om er één geheel mee te 

vormen. 

Nemen eveneens deel aan de vergadering als bestuurders:  

 “All Together”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maat-

schappelijke zetel te Schoten, Amerlolaan 43, ondernemingsnummer 0884.347.812 

RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, 

de heer  Segers Bruno Charlotte Hector, geboren te Schoten op 28 oktober 1958, 

(rijksregisternummer 58.10.28-285.66), wonende te Schoten, Amerlolaan 43; 

TOELATING TOT DE VERGADERING. 
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De voorzitter stelt vast dat de volgende aandeelhouders voor de huidige vergadering de 

formaliteiten bepaald in de uitnodiging tot de vergadering overeenkomstig artikel 24 van 

de statuten van de vennootschap niet tijdig hebben vervuld: nihil. 

De voorzitter stelt vast dat de volgende aandeelhouders hun volmacht per gewone brief of 

eventueel langs elektronische weg hebben opgestuurd naar de zetel van de vennootschap, 

waarbij deze laatste de volmacht minder dan zes dagen voor de vergadering heeft ontvan-

gen: nihil. 

De voorzitter stelt vast: 

 dat er zich geen aandeelhouders hebben gemeld die, conform artikel 533ter § 1 van het 

Wetboek van vennootschappen, onderwerpen op de agenda van deze algemene verga-

dering hebben laten plaatsen of voorstellen tot besluit hebben ingediend; 

 dat er zich evenmin aandeelhouders hebben gemeld die, conform artikel 540 van het 

Wetboek van vennootschappen, binnen de wettelijk voorziene termijn schriftelijke 

vragen hebben gesteld om tijdens de vergadering beantwoord te worden.  

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER. 

De voorzitter leidt de vergadering in en stelt: 

I. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over 

de volgende punten op de agenda: 

1. Kapitaalvermindering bij toepassing van artikelen 620, 623, 624 en 625 Wetboek 

Vennootschappen ten bedrage van € 2.523.556,27 en vernietiging van 145.389 

gebundelde eigen aandelen ingekocht in weerwil van artikel 617 Wetboek Ven-

nootschappen. 

Voorstel van Besluit 

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verminderen overeenkomstig 

artikel 620, 623, 624 en 625 van het Wetboek Vennootschappen ten belope van 

een bedrag van €2.523.556,27 om het maatschappelijk kapitaal te brengen van 

€32.193.099,95 tot €29.669.543,68 met vernietiging van bestaande gebundelde 

aandelen van de Vennootschap; de kapitaalvermindering zal uitsluitend worden 

aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.  

2. Kapitaalverhoging ten bedrage van €2.523.556,32 door incorporatie van uitgifte-

premie tot €32.193.100,00. 

Voorstel van Besluit  

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten be-

lope van een bedrag van €2.523.556,32 om het kapitaal te brengen van 

€29.669.543,68 tot €32.193.100,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen en mid-

dels incorporatie van de uitgiftepremie in het maatschappelijk kapitaal. 

3. Vaststelling van de kapitaalvermindering en kapitaalverhoging. 

Voorstel van Besluit 

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het 

feit dat de voormelde kapitaalverhoging en kapitaalvermindering daadwerkelijk 

verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus €32.193.100,00 bedraagt.   

4. Hernieuwing van het toegestaan kapitaal: 

a. Kennisname van Bijzonder Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur bij 

toepassing van artikel 604 Wetboek Vennootschappen 

b. Bij toepassing van artikel 603 Wetboek Vennootschappen vernieuwing van de 

bijzondere machtiging om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen 

met een maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal. 

Voorstel van Besluit 

De algemene vergadering beslist om de bevoegdheid van de raad van bestuur 

om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen, zoals bedoeld in artikel 
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603 van het Wetboek Vennootschappen te hernieuwen, en beslist om de eerste 

alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen als volgt:  

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de algemene vergadering 

van aandeelhouders van 20 juli 2012, de bevoegdheid verleend om het maat-

schappelijk kapitaal, in één of in meerdere malen te verhogen, met een maxi-

maal bedrag gelijk aan het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap op 

de datum van deze vergadering, zijnde TWEEENDERTIG MILJOEN HON-

DERD DRIEENNEGENTIG DUIZEND HONDERD EURO (32.193.100,00 

EUR). Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar ingaand op de 

datum waarop het machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aan-

deelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (da-

tum waarop de vorige machtiging komt te vervallen).” 

De algemene vergadering beslist vervolgens om de tweede, derde en vierde 

alinea van artikel 6 van de statuten te herbevestigen voor een periode van vijf 

(5) jaar ingaand op de datum waarop het machtigingsbesluit van de algemene 

vergadering van aandeelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het Bel-

gisch Staatsblad. 

c. Bij toepassing van artikel 607 Wetboek Vennootschappen vernieuwing van de 

bijzondere machtiging om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen 

ingeval van een openbaar overnamebod. 

Voorstel van Besluit 

De algemene vergadering beslist om de bevoegdheid van de raad van bestuur 

om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen zoals bedoeld in artikel 

607 van het Wetboek  Vennootschappen te hernieuwen en beslist om de vijfde 

alinea van artikel 6 van de statuten te vervangen als volgt: 

“Ingevolge het besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van 

20 juli 2012, is de raad van bestuur in geval van kennisgeving door de Autori-

teit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overna-

mebod op de effecten van de Vennootschap eveneens gemachtigd om het ka-

pitaal van de Vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in geld 

of een inbreng in natura, met of zonder opheffing of beperking van het voor-

keurrecht, onder meer ten voordele van één of meerdere personen die geen 

personeelsleden zijn, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake. De-

ze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar, ingaande op 20 juli 

2012.” 

5. Uitzondering voor het boekjaar 2012-2013 op variabele vergoedingen bij toepas-

sing van artikel 520ter Wetboek Vennootschappen. 

Voorstel van Besluit 

Rekening houdend met de bepalingen voorgeschreven door het nieuwe artikel 

520ter van het Wetboek Vennootschappen, rekening houdend met de ingrijpende 

vernieuwingen en de noodzakelijke aanpassingen aan het beleid die gepaard gaan 

met de toepassing ervan, goedkeuring van het voorstel tot niet toepassing van de 

bepalingen van hoger vermeld artikel 520ter voor het boekjaar 2012-2013.  

6. 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 Ven-

nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de be-

voegde Rechtbank van Koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen, 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. 
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7. Machtigingen om de registers aan te passen, inschrijving van de Vennootschap in 

het rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen), de BTW admi-

nistratie en Euroclear Belgium 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, om 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 desbetreffende registers van effecten op naam te vervul-

len, alsook alle formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, des-

gevallend, 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, en voor zover als nodig bij Euroclear 

Belgium te verzekeren. 

II. Dat de oproeping, waarin voormelde agenda letterlijk is opgenomen, gebeurde con-

form de wettelijke voorschriften door publicatie : 

 in L’Echo en Tijd van 3 juli 2012; en 

 in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2012. 

Dat de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissaris vijftien da-

gen voor de vergadering per brief werden opgeroepen (artikel 533 Wetboek van 

vennootschappen) en dat, overeenkomstig artikel 535 van zelfde Wetboek aan de 

houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris samen met de op-

roepingsbrief een afschrift werd toegezonden van het bijzonder verslag van de raad 

van bestuur vermeld in de agenda van de vergadering. 

De bewijsexemplaren van de publicaties worden door de leden van het bureau gepa-

rafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd. 

Deze bescheiden zullen met de uitgifte van deze akte worden bewaard in het archief 

van de vennootschap. 

III. Dat het kapitaal van de vennootschap TWEEËNDERTIG MILJOEN HONDERD-

DRIEËNNEGENTIGDUIZEND NEGENENNEGENTIG EURO VIJFENNEGEN-

TIG CENT (€ 32.193.099,95) bedraagt, vertegenwoordigd door 535.315.656 aande-

len zonder aanduiding van nominale waarde. 

IV. Dat krachtens artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen niemand aan de 

stemming mag deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effec-

ten waarvan hij, overeenkomstig artikel 514, 515, eerste lid of 515bis eerste lid, van 

zelfde Wetboek minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering 

kennis heeft gegeven overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 

 Voor alle op de vergadering toegelaten aanwezige of vertegenwoordigde aandeel-

houders wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aan-

delen mogen stemmen. 

V. De voorzitter wijst erop: 

 dat om geldig te beraadslagen en beslissen over voormelde agendapunten een bij-

zondere meerderheid vereist is;  

 dat elk aandeel recht geeft op één stem; 

 dat overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen de hou-

ders van warrants en converteerbare obligaties uitgegeven door de vennootschap, 

de vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem; 

 dat deze vennootschap genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 4 van het 

Wetboek van vennootschappen. 
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VI. Dat er 132.221.645aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze vergade-

ring. Deze aandelen vertegenwoordigen 24,70 procent in het maatschappelijk kapi-

taal. Een eerste vergadering die omtrent zelfde agendapunten werd bijeengeroepen 

op 2 juli 2012, kon niet geldig beraadslagen en besluiten omdat het vereiste aanwe-

zigheidsquorum niet werd bereikt. Overeenkomstig artikel 558 derde lid van het 

Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering geldig beraadslagen en beslui-

ten over de punten op de agenda. Er zijn geen aandelen die het kapitaal niet verte-

genwoordigen. 

LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING. 

De vergadering stelt, na de voorgaande uiteenzetting en overlegging van de bewijsstuk-

ken haar regelmatige samenstelling vast en verklaart zich bevoegd om tot navolgende 

besluitvorming te komen met betrekking tot de voormelde agendapunten. 

BESLUITEN. 

De vergadering handelt de agenda af in de volgorde zoals hierna uiteengezet en neemt de 

volgende besluiten. 

EERSTE BESLUIT. 

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verminderen overeenkomstig artikel 

620, 623, 624 en 625 van het Wetboek Vennootschappen ten belope van een bedrag van 

€2.523.556,27 om het maatschappelijk kapitaal te brengen van €32.193.099,95 tot 

€29.669.543,68 met vernietiging van 145.389 bestaande gebundelde aandelen van de 

Vennootschap; de kapitaalvermindering zal uitsluitend worden aangerekend op het wer-

kelijk gestort kapitaal.  

Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen zijn 

uitgebracht 132.221.645: 

 deze aandelen vertegenwoordigen 24,70 procent in het maatschappelijk kapitaal; 

 het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: nihil 

 het aantal onthoudingen bedraagt: nihil. 

TWEEDE BESLUIT. 

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van 

een bedrag van €2.523.556,32 om het kapitaal te brengen van €29.669.543,68 tot 

€32.193.100,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen en middels incorporatie van de uit-

giftepremie in het maatschappelijk kapitaal. 

Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen zijn 

uitgebracht 132.221.645: 

 deze aandelen vertegenwoordigen 24,70 procent in het maatschappelijk kapitaal; 

 het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt: nihil 

 het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: nihil 

 het aantal onthoudingen bedraagt: nihil. 

DERDE BESLUIT. 

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat 

de voormelde kapitaalverhoging en kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt 

werden en dat het kapitaal aldus €32.193.100,00 bedraagt.  

Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen zijn 

uitgebracht 132.221.645: 

 deze aandelen vertegenwoordigen 24,70 procent in het maatschappelijk kapitaal; 

 het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt: 132.221.645 
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 het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: nihil 

 het aantal onthoudingen bedraagt: nihil. 

VIERDE BESLUIT 4.B en 4.C. 

a. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de Raad van 

Bestuur bij toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen 

b. De algemene vergadering beslist om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het 

geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen, zoals bedoeld in artikel 603 van het 

Wetboek Vennootschappen te hernieuwen, en beslist om de eerste alinea van artikel 6 

van de statuten te vervangen als volgt:  

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders van twintig juli tweeduizend en twaalf, de bevoegdheid verleend om 

het maatschappelijk kapitaal, in één of in meerdere malen te verhogen, met een maxi-

maal bedrag gelijk aan het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap op de da-

tum van deze vergadering, zijnde TWEEENDERTIG MILJOEN HONDERD 

DRIEENNEGENTIG DUIZEND HONDERD EURO (32.193.100,00 EUR). Deze 

machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar ingaand op de datum waarop het 

machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gepubli-

ceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (datum waarop de vorige machtiging 

komt te vervallen).” 

De algemene vergadering beslist vervolgens om de tweede, derde en vierde alinea van 

artikel 6 van de statuten te herbevestigen voor een periode van vijf (5) jaar ingaand 

op de datum waarop het machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aan-

deelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen zijn 

uitgebracht 132.221.645: 

 deze aandelen vertegenwoordigen 24,70 procent in het maatschappelijk kapitaal; 

 het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt: 125.685.570 

 het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 6.536.075 

 het aantal onthoudingen bedraagt: nihil. 

c. De algemene vergadering beslist om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het 

geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen zoals bedoeld in artikel 607 van het 

Wetboek  Vennootschappen te hernieuwen en beslist om de vijfde alinea van artikel 6 

van de statuten te vervangen als volgt: 

“Ingevolge het besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders van twintig 

juli tweeduizend en twaalf, is de raad van bestuur in geval van kennisgeving door de 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overname-

bod op de effecten van de Vennootschap eveneens gemachtigd om het kapitaal van de 

Vennootschap te verhogen door middel van een inbreng in geld of een inbreng in na-

tura, met of zonder opheffing of beperking van het voorkeurrecht, onder meer ten 

voordele van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn, mits naleving 

van de wettelijke bepalingen ter zake. Deze machtiging geldt voor een periode van 

drie (3) jaar, ingaande op twintig juli 2012. 

Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen zijn 

uitgebracht 132.221.645: 

 deze aandelen vertegenwoordigen 24,70 procent in het maatschappelijk kapitaal; 

 het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt: 125.683.800 

 het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 6.537.845 

 het aantal onthoudingen bedraagt: nihil. 
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VIJFDE BESLUIT. 

Rekening houdend met de bepalingen voorgeschreven door het nieuwe artikel 520ter van 

het Wetboek Vennootschappen, rekening houdend met de ingrijpende vernieuwingen en 

de noodzakelijke aanpassingen aan het beleid die gepaard gaan met de toepassing ervan, 

goedkeuring van het voorstel tot niet toepassing van de bepalingen van hoger vermeld 

artikel 520ter voor het boekjaar 2012-2013.  

Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen zijn 

uitgebracht 132.221.645: 

 deze aandelen vertegenwoordigen 24,70 procent in het maatschappelijk kapitaal; 

 het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt: 126.743.800 

 het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 5.477.845 

 het aantal onthoudingen bedraagt: nihil. 

ZESDE 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 en de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen terzake. 

Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen zijn 

uitgebracht 132.221.645: 

 deze aandelen vertegenwoordigen 24,70 procent in het maatschappelijk kapitaal; 

 het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: nihil  

 het aantal onthoudingen bedraagt: nihil.  

ZEVENDE BESLUIT. 

Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming met de vorige 

agendapunten, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de Gedelegeerd Be-

stuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om 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, en voor zover als nodig bij 

Euroclear Belgium te verzekeren. 

Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen zijn 

uitgebracht 132.221.645: 

 deze aandelen vertegenwoordigen 24,70 procent in het maatschappelijk kapitaal; 

 het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt: 132.221.645 

 het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt:  nihil 

 het aantal onthoudingen bedraagt: nihil.  

Bevestiging identiteit. 

Om te voldoen aan de bepalingen van de wet van 16 maart 1803 bevestigt de instrumente-

rende notaris dat de naam, voornamen, geboorteplaats en –datum, evenals de woonplaats 

van de natuurlijke personen-comparanten overeenstemmen met de gegevens opgenomen 

in hun identiteitskaart. 
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De natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in deze akte, 

verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en 

in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden. 

Bekwaamheid. 

Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de 

bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet getroffen te zijn door enige maatregel 

die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, col-

lectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort. 

Slotbepaling. 

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke 

partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan 

door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige 

bedingen worden vastgesteld. 

Recht op geschriften. 

Het recht op geschriften bedraagt 95,00 euro. 

WAARVAN PROCES-VERBAAL werd opgemaakt op plaats en datum als vermeld. 

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau, samen met mij, 

notaris, getekend. 

 

Afsluiting 

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de 

vergadering om 17.20 uur met een woord van dank aan alle aanwezigen.  

De notulen, opgesteld in tweevoud, en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de 

leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken. 

(getekend) 

 

Voorzitter Secretaris Stemopnemer Stemopnemer 

 

Bijlagen: 

1. Aanwezigheidslijst 

2. Volmachten 


