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RealDolmen  

Naamloze vennootschap 
A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen  

BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) 
 

 
OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  

TE HOUDEN OP 12 SEPTEMBER 2012 VANAF 17.00 UUR  
 

 
De Raad van Bestuur van RealDolmen NV heeft de eer u uit te nodigen op de Gewone 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 12 september 2012 vanaf 17.00 uur.  
 
Indien de Gewone Algemene Vergadering van 12 september 2012 niet geldig zou kunnen beraadslagen en besluiten over de 
agenda, zal een tweede vergadering bijeenkomen op dezelfde plaats op 3 oktober 2012 om 17.00 uur teneinde over dezelfde 
agenda te beraadslagen en te besluiten.  
 
De agenda en voorstellen van besluit van de Gewone Algemene Vergadering zijn als volgt: 
 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING 
 
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 2012. 
 
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 2012. 

 
2. Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2012. 

 
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 
maart 2012 goed. 

 
3. De Raad van Bestuur stelt voor om de winst van het boekjaar ten belope van €3.306.522  over te dragen naar het 

volgende boekjaar, rekening houdend met een toevoeging aan de wettelijke reserve ten belope van €9.389, 
waardoor de over te dragen winst €178.394  bedraagt. 
 
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 2012. 

 
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 2012. 
 

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 2012. 

 
5. Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 

2012. 
 

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 
31 maart 2012 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 2012. 

 
7. Ontslag – benoeming van bestuurders. 

 
De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag in de loop van het voorbije boekjaar door de volgende bestuurders: 
Gaëtan Hannecart, wonende te Meirstraat 7, 9850 Nevele, niet-uitvoerend Bestuurder en Temad BVBA, rue du Printemps 
55 te 1380 Lasne, en met ondernemingsnummer BTW BE 0471 988 934 met als vast vertegenwoordiger Thierry Janssen. 
Voor zover als nodig voor de aanpassing van de registers neemt de Algemene Vergadering akte van het einde van 
rechtswege op 1 oktober 2010 van het mandaat van de BVBA JPD Consult met als vast vertegenwoordiger Jean-Pierre 
Depaemelaere.  

  
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 
twee jaar, die een einde zal nemen na de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening per 
31 maart 2014: 
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- NV Vauban, met maatschappelijke zetel  te 1000 Brussel, Hertogstraat 47-49, en met 
ondernemingsnummer, BTW  BE 0838 114 246 met vaste vertegenwoordiger, haar gedelegeerd bestuurder 
de heer Gaëtan Hannecart, niet-uitvoerend bestuurder; 

- BVBA Tomorrow Now, met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, rue du Printemps 55, en met 
ondernemingsnummer BTW BE 0472 757 214, met vaste vertegenwoordiger de Heer Thierry Janssen, 
onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder. 

 
8. Corporate governance verslag aan de vergadering.  

 
8.1 Toelichting betreffende corporate governance. 

 
8.2 Kennisname van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2011-2012, waarvan sprake in de verklaring 
inzake deugdelijk bestuur. 

 
Voorstel van besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag. 

 
9. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de bepalingen in verband 

met controlewijziging van de kredietovereenkomsten ondertekend door de Vennootschap op 10 juli 2012. 
 
Bovenvermelde clausules bepalen dat de bank in het geval van wijziging van controle op de Vennootschap of op een 
dochter die ook als schuldenaar optreedt onder de Kredietovereenkomsten het recht heeft om de kredietverbintenissen op 
te zeggen en onmiddellijke terugbetaling te vragen. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is de 
goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist om deze clausules van kracht te laten worden. 
 
Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 
van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen in verband met controlewijziging, in het bijzonder artikel 6 “Early 
termination” en “Events of Default” in de overeenkomsten “General letter of credit” die de verschillende kredietvormen 
opent en de Algemene Voorwaarden 2012 “Regulations” tussen RealDolmen NV en ING NV, ondertekend door de 
Vennootschap op 10 juli 2012. 

 
 
10. Machtigingen. 

 
Machtiging 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, 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 NV te verzekeren. Voor zover als nodig voor de aanpassing van de registers neemt de Algemene 
Vergadering akte van het einde van rechtswege op 1 oktober 2010 van het mandaat van de BVBA JPD Consult met als 
vast vertegenwoordiger Jean-Pierre Depaemelaere.  

 
 

 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 
 
Deelname aan de algemene vergadering. 
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 
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 



 

3 

 

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. 
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.  
Het multimediaal online jaarverslag van de Vennootschap is bovendien gratis beschikbaar op 
http://annualreport.realdolmen.com. 
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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