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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR  

 
 

Dit verslag werd opgesteld door de raad van bestuur van RealDolmen, een publieke naamloze 
vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in België, te 1654 Huizingen, A. 
Vaucampslaan 42, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0429.037.235 
(Brussel) en bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0429.037.235. 

Het betreft het verloop van de aandelenconsolidatie en is, in de mate dat deze verrichting geheel of 
gedeeltelijk, zouden kunnen worden beschouwd als een wijziging aan de respectieve rechten 
verbonden aan verschillende soorten van aandelen, of een vervanging van bepaalde soorten van 
aandelen door aandelen van een andere soort, bevat het een omstandige verantwoording 
overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. 

I. Antecedenten 

Op 10 februari 2009 besliste de Buitengewone Algemene Vergadering van RealDolmen NV principieel  
tot consolidatie van de bestaande aandelen van de vennootschap waarbij honderd (100) bestaande 
aandelen recht geven op één (1) nieuw aandeel van de vennootschap 

Zoals toegelicht in het verslag van de raad van bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 10 februari 2009, is deze in een eerste, voorbereidende fase bewerkstelligd door de aandelen te 
bundelen zodanig dat honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap werden gebundeld tot 
één (1) bundelaandeel. Uiteindelijk dient de consolidatie te worden voltooid door een herleiding van 
het aantal aandelen (gedeeld door honderd) en hun fractiewaarde (vermenigvuldigd met 100).  

II. Verloop van de aandelenconsolidatie 

Sinds 1 april 2009 zijn de aandelen van de vennootschap gebundeld, waarbij honderd (100) 
bestaande aandelen van de vennootschap één (1) bundelaandeel in de vennootschap vormen. De 
rechten en voordelen van de aandelen blijven onveranderd en blijven hetzelfde voor alle aandelen. 

De huidige niet-gebundelde aandelen en VVPR zijn nog steeds genoteerd voor verhandeling op 
Euronext Brussels, maar werden overgebracht op het enkele fixing segment.  De niet gebundelde 
aandelen en VVPR-strips behielden hun ISIN-code (BE0003732469 voor de aandelen en 
BE0005552238 voor de VVPR-strips maar kregen per 1 april 2009 een andere stock code (REAT voor 
de aandelen en REAST voor de VVPR-strips) om ze te onderscheiden van de gebundelde aandelen 
respectievelijk VVPR-strips.  

Vanaf 1 april 2009 zijn  de gebundelde aandelen en VVPR strips genoteerd op aparte noteringslijnen, 
onder de volgende codes: 
• gebundelde aandelen: ISIN BE0003899193, Stock Code REA; 
• gebundelde VVPR-strips: ISIN BE0005630042, Stock Code REAS. 

Impact op de volatiliteit 

Het oorspronkelijke, in verhouding tot het kapitaal en de omvang van het bedrijf hoge aantal 
aandelen zorgde voor een hoge graad van volatiliteit op de aandelenmarkt. De uitvoering van de 
eerste fase van de aandelenconsolidatie, i.e. de hierboven beschreven bundeling van de aandelen 
toont aan dat de volatiliteit van het aandeel inderdaad afneemt, hetgeen de marktconforme 
waardering van het aandeel zou moeten bevorderen, wat de aandeelhouders tot voordeel strekt. 
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De raad van bestuur is derhalve van mening dat de consolidatie van de aandelen de aandeelhouders 
ten goede komt.  

De raad van bestuur verzoekt dan ook om alle nodige en/of nuttige volmachten te bevestigen c.q. 
verstrekken die nodig of nuttig worden geacht om de consolidatie van de resterende niet-gebundelde 
effecten te faciliteren. 

III. Voltooiing van de aandelenconsolidatie 

De voltooiing van de eigenlijke consolidatie komt neer op de alignering van het aantal aandelen 
(gedeeld door honderd (100) om de bundelaandelen te weerspiegelen) en de overeenstemmende 
aanpassing van de bepalingen uit de statuten inzake de vertegenwoordiging van het kapitaal. Dit 
brengt tevens de alignering van de fractiewaarde van de aandelen met zich mee, aangezien een 
vermindering van het aantal aandelen zal leiden tot een omgekeerd evenredige vermeerdering van de 
fractiewaarde van de aandelen.  

Gelet op de positieve impact van de aandelenconsolidatie  voor de aandeelhouders is de raad van 
bestuur van mening dat het in het belang van de vennootschap en haar aandeelhouders is om op 
redelijke termijn de Einddatum van de Aandelenconsolidatie te bepalen en deze verrichting af te 
ronden.  

Gedaan te Huizingen, op 20 augustus 2009 

Namens de raad van bestuur, 

_______________________ _______________________ 

All Together BVBA 
Bestuurder 
Vertegenwoordigd door  
haar vaste vertegenwoordiger 
Bruno Segers  

DR Associates BVBA 
Bestuurder 
Vertegenwoordigd door  
haar vaste vertegenwoordiger  
Filip Roodhooft  
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