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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 20 JULI 2012 VANAF 17.00 UUR  

 

 

De raad van bestuur van RealDolmen NV heeft de eer u uit te nodigen voor de 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 20 juli 2012 
vanaf 17 uur. 

Het vereiste quorum werd niet werd behaald op de buitengewone algemene vergadering van 2 juli 
2012. Dezelfde agenda wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20 juli 

2012. 

 

AGENDA 

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

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 Vennootschappen. 

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 uitgiftepremie tot 

€32.193.100,00 

Voorstel van 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 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.   
 



 

2 

 

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 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 maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijke 
kapitaal van de Vennootschap op de datum 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 gepubliceerd 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 aandeelhouders wordt gepubliceerd in de 

bijlagen tot het Belgisch 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 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 overnamebod 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 natura, 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.” 

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

 

7. Machtigingen om de registers aan te passen, inschrijving van de Vennootschap in het 
rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen), de BTW administratie 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 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. 

 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 
 

Deelname aan de algemene vergadering. 
Om tot de Buitengewone 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 Vennootschappen. 
Registratiedatum 

De houders van aandelen aan toonder moeten vooraf hun aandelen laten omzetten in aandelen op 
naam of gedematerialiseerde aandelen om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen. Het 

recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen wordt 

slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de 
aandeelhouder op de 14’de dag vóór de algemene vergadering om 24 uur, hetzij door de inschrijving 

in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door inschrijving van de 
gedematerialiseerde aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een 

vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de 
algemene vergadering. Fortis BNP Paribas en KBC Bank treden op als financiële tussenpersonen.  

Melding deelname 

De aandeelhouder meldt uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering aan de 
Vennootschap of aan de daartoe door haar aangestelde persoon dat hij wil deelnemen aan de 

algemene vergadering. 
De financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de 

aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen (die ofwel zijn 

voorgelegd ofwel op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen staan ingeschreven op de 
registratiedatum), de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene 

vergadering. 
De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere door de 

Vennootschap uitgegeven effecten, alsook de houders van certificaten die met medewerking van de 
Vennootschap zijn uitgegeven en door de Vennootschap uitgegeven effecten vertegenwoordigen, 

indien die bestaan, kunnen met raadgevende stem deelnemen aan de algemene vergadering voor 

zover de wet hun dat recht toestaat. Zij kunnen enkel aan de stemming deelnemen in de door de wet 
bepaalde gevallen. Zij zijn alleszins aan dezelfde formaliteiten onderworpen als deze die aan de 

aandeelhouders zijn opgelegd, met betrekking tot aanmelding en toegang en vorm en neerlegging 
van volmachten. 
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Volmacht 

Conform artikel 26 van de statuten kunnen aandeelhouders zich laten vertegenwoordigen door een 
gevolmachtigde, middels de volmacht die kan worden gegeven met het formulier dat op de hierna 

vermelde website ter beschikking is. Meerdere volmachten aan één gevolmachtigde zijn toegestaan. 
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten de hierboven vermelde 

registratieprocedure van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14de dag vóór de 

algemene vergadering volgen. 
De kennisgeving aan de Vennootschap van het gebruik van een volmacht dient schriftelijk te 

geschieden. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder. De volmachten die gegeven 
worden in naam van een rechtspersoon, moeten worden getekend door een wettelijke of statutaire 

vertegenwoordiger. Indien dit niet het geval is, wordt de volmacht niet aanvaard.  
Kennisgeving van het gebruik van een volmacht gebeurt als volgt: de originele volmacht moet ten 

laatste zes dagen vóór de datum van de vergadering worden opgestuurd. Door de houders van 

gedematerialiseerde aandelen dient de volmacht samen met het registratie-attest zoals afgegeven 
door de financiële tussenpersoon te worden opgestuurd. Deze kennisgeving kan worden gedaan door 

de financiële tussenpersoon, door de aandeelhouder of door de gevolmachtigde en gebeurt per brief 
aan de zetel van de Vennootschap of eventueel langs elektronische weg ter attentie van Thierry de 

Vries via het mailadres investors@realdolmen.com. 

Agenderingsrecht 
Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 procent bezitten van het maatschappelijk kapitaal 

van de Vennootschap kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene 
vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda 

opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, conform de procedure voorzien in 
artikel 533ter § 1 van het Wetboek Vennootschappen. 

Vraagrecht 

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders hun vragen schriftelijk stellen die 
tijdens de vergadering zullen beantwoord worden door, naargelang het geval, de bestuurders of de 

commissarissen.  De vragen kunnen ook langs elektronische weg tot de Vennootschap worden gericht 
via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres.  De Vennootschap dient deze 

schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag vóór de vergadering te ontvangen. 

Documentatie 
De houders van financiële instrumenten uitgegeven door de Vennootschap kunnen op de website van 

de Vennootschap www.realdolmen.com of op de zetel van de Vennootschap kennis nemen en na 
aanvraag via het mailadres investors@realdolmen.com kosteloos een kopie verkrijgen van de 

documenten en verslagen vermeld in de agenda van de vergadering waaronder de volmacht, 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Aanvang vergadering 

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 
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