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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR  

 
 

 

1 Inleiding 

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 voorstel van de raad van bestuur om de aandelen van de vennootschap te 
consolideren. Deze consolidatie zal in een eerste, voorbereidende fase worden bewerkstelligd door de 
aandelen te bundelen zodanig dat honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap zullen 
worden gebundeld tot één (1) bundelaandeel. Er is voorzien om, in een later stadium, de consolidatie 
te voltooien door een herleiding van het aantal aandelen (gedeeld door honderd) en hun 
fractiewaarde (vermenigvuldigd met 100). 

In dit verslag licht de raad van bestuur deze verrichting toe (inzonderheid de eerste fase, die, voor 
zover nodig, zal worden voorgelegd aan de eerstkomende algemene vergadering), zowel wat de 
concrete uitvoeringsmaatregelen betreft als wat motivatie voor de consolidatie aangaat.  

2 Voorgestelde verrichting en uitvoeringsmodaliteiten  

De raad van bestuur stelt voor om de consolidatie van de aandelen in fases te laten verlopen:  

Fase I. Voorbereidende fase – Bundelen van de aandelen 

De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor om bij wijze van voorbereiding, de 
aandelen van de vennootschap te bundelen, waarbij honderd (100) bestaande aandelen van 
de vennootschap zullen worden gebundeld tot één (1) bundelaandeel in de vennootschap. De 
rechten en voordelen van de aandelen blijven onveranderd en blijven hetzelfde voor alle 
aandelen. 

Er wordt voorgesteld om, voor zover als nodig,  aan de raad van bestuur een machtiging te 
verlenen om deze voorbereidende verrichting te implementeren en de uitvoeringsmodaliteiten 
ervan vast te leggen (onder andere, de bijzondere modaliteiten met betrekking tot de 
beursnotering en de datum waarop de notering van de bundelaandelen effectief zal worden).  

Het is de bedoeling dat, op het ogenblik van de implementatie van deze voorbereidende 
verrichting alle gedematerialiseerde aandelen en aandelen op naam automatisch, in 
veelvouden van honderd, worden omgezet in bundelaandelen. De raad van bestuur zal het 
nodige doen om de bijkomende toelating tot de verhandeling van de bundelaandelen op 
Euronext Brussels te verkrijgen. 

Fase II.  Eigenlijke consolidatie – aanpassing van het aantal aandelen en hun fractiewaarde 

De voltooiing van de eigenlijke consolidatie, dit is 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, wordt uitgesteld. De raad van bestuur heeft de intentie 
om tot voltooiing van de consolidatie over te gaan bij de volgende algemene jaarvergadering. 



De hierboven beschreven verrichting zal, op termijn, leiden tot een parallelle alignering van de 
fractiewaarde van de aandelen, aangezien een vermindering van het aantal aandelen zal leiden tot 
een omgekeerd evenredige vermeerdering van de fractiewaarde van de aandelen.  

De vooropgestelde verrichtingen zouden (hypothetisch en slechts bij wijze van voorbeeld), de 
volgende impact hebben op de aandelen van de vennootschap en hun fractiewaarde, rekening 
houdend met het huidige aantal uitstaande aandelen, het huidige maatschappelijk kapitaal en de 
huidige fractiewaarde, ervan uitgaande dat (wat deze analyse betreft) alle huidige aandelen zouden 
worden verenigd in één (1) bundelaandeel en zonder rekening te houden met eventuele tussentijdse 
kapitaalbewegingen (bijvoorbeeld de eventuele uitoefening van bestaande warrants).  

Op datum van dit verslag, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 
32.193.099,95 Euro, vertegenwoordigd door 535.315.656 aandelen, zonder nominale waarde en met 
een fractiewaarde van 0,06 Euro per aandeel (afgerond).  

Ingevolge de thans vooropgestelde verrichting zullen honderd (100) bestaande aandelen van de 
vennootschap worden gebundeld tot één (1) bundelaandeel in de vennootschap; op termijn zouden, 
hypothetisch, honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap geconsolideerd worden tot 
één (1) aandeel in de vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal in 
beginsel niet geraakt worden door deze verrichtingen – geen rekening houdende met eventuele 
kapitaalwijzigingen, met inbegrip van doch niet beperkt tot eventuele wijzigingen met het oog op de 
verwezenlijking van de beoogde consolidatie. 

Dienovereenkomstig, indien de vooropgestelde consolidatie volledig zou worden geïmplementeerd, 
zou theoretisch, na voltooiing van de consolidatie het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 
worden vertegenwoordigd door 5.353.156 aandelen zonder nominale waarde (zonder rekening te 
houden met eventuele tussentijdse kapitaalbewegingen, met inbegrip van zulke ingevolge een 
eventuele uitoefening van uitstaande warrants) en met een fractiewaarde van 6,01 Euro per aandeel 
(afgerond).  

 

3 Verantwoording 

De raad van bestuur beschouwt dat de thans vooropgestelde consolidatie, waarbij honderd (100) 
bestaande aandelen van de vennootschap zullen worden gebundeld tot één (1) bundelaandeel in de 
vennootschap en op termijn, honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap zullen worden 
geconsolideerd tot één (1) aandeel in de vennootschap, in het belang is van de vennootschap. 

Het huidige, in verhouding tot het kapitaal en de omvang van het bedrijf hoge, aantal aandelen zorgt 
voor een hoge graad van volatiliteit op de aandelenmarkt. De raad van bestuur is van mening dat een 
consolidatie van de aandelen deze volatiliteit zou kunnen inperken en een situatie creëren waarin de 
aandelenkoers de veranderingen in waarde van het bedrijf beter zal weerspiegelen. De voorgenomen 
consolidatie zou eveneens tot een hogere visibiliteit kunnen leiden. De combinatie van deze 
verhoogde visibiliteit en een verminderde volatiliteit zou potentieel ook de liquiditeit van het aandeel 
kunnen bevorderen.  

De raad van bestuur is daarom van mening dat de consolidatie van de aandelen de aandeelhouders 
ten goede zal komen. 

 

ooOoo 

 

In de mate dat de voorgenomen hierboven toegelichte consolidatieverrichtingen, 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, worden deze verrichtingen in huidig verslag van de 
raad van bestuur, voor zoveel als nodig en toepasselijk, omstandig verantwoord overeenkomstig 
artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. 

 



ooOoo 

 

Gedaan te Kontich, op 30 december 2008, 

 

Namens de raad van bestuur, 
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All Together BVBA 
Bestuurder 
Vertegenwoordigd door  
haar vaste vertegenwoordiger 
Bruno Segers  

DR Associates BVBA 
Bestuurder 
Vertegenwoordigd door  
haar vaste vertegenwoordiger  
Filip Roodhooft  

 


