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BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG 
ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 

 

Inleiding 
 
Dit bijzonder verslag werd opgesteld door de raad van bestuur van de publieke naamloze 
vennootschap “RealDolmen” (hierna de “Vennootschap”) overeenkomstig artikel 604 van het 
Wetboek van vennootschappen. Het verslag heeft betrekking op het voorstel tot vernieuwing van de 
bevoegdheden van de raad van bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de 
Vennootschap in het kader van het toegestaan kapitaal. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de 
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 9 september 2015 en eventuele 
latere vergaderingen met dezelfde agenda. 
 
In dit bijzonder verslag zal overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen nader 
worden ingegaan op de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur van de voorgestelde 
bevoegdheden onder het toegestaan kapitaal gebruik zal kunnen maken, en de daarbij nagestreefde 
doeleinden. 
 
Huidig toegestaan kapitaal van de Vennootschap 
 
Door een besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering van 20 juli 2012 werd de raad van 
bestuur gemachtigd om het maatschappelijke kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen met een 
maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op de datum van deze 
vergadering, zijnde tweeëndertig miljoen honderd drieënnegentig duizend honderd euro 
(32.193.100,00 EUR). De bevoegdheden van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal gelden 
niet alleen voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, doch ook voor kapitaalverhogingen door 
inbreng in natura of door omzetting van reserves, inclusief van de overgedragen winst, met of zonder 
uitgifte van nieuwe effecten. De kapitaalverhoging kan ook geschieden door uitgifte van aandelen, 
met of zonder stemrecht en met dezelfde of andere, al dan niet preferente, rechten als de rechten 
verbonden aan de bestaande aandelen, van warrants (om niet of tegen een bepaalde uitgifteprijs) of 
van converteerbare obligaties. 
Deze machtiging werd toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf bekendmaking van het 
machtigingsbesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 
 
De raad van bestuur werd door de algemene aandeelhoudersvergadering van 20 juli 2012 eveneens 
gemachtigd om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geval van kennisgeving door de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overnamebod op de 
effecten van de Vennootschap. Deze machtiging gold voor een periode van drie jaar ingaand op 20 
juli 2012. 
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De raad van bestuur heeft in het verleden reeds van de machtiging onder het toegestaan kapitaal 
gebruik gemaakt: 
 
Datum Transactie Aantal 

uitgegeven 
aandelen 

Uitgifteprijs per 
aandeel (€) 

Kapitaalverhoging 

2 oktober 2013 Incorporatie 
uitgiftepremie n.a.v. 
kapitaalsvermindering 
door incorporatie 
overgedragen 
verliezen 

0 0 20.730.647,24 

 
 
De raad van bestuur acht het raadzaam om de machtigingen van 20 juli 2012 te vernieuwen voor een 
nieuwe periode van respectievelijk vijf (5) jaar en drie (3) jaar. 
 
Voorstel tot vernieuwing van het toegestaan kapitaal 
 
De raad van bestuur stelt voor aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om de 
bevoegdheden van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal te vernieuwen en vast te stellen 
op het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op de datum van het besluit van 
de buitengewone algemene vergadering van 9 september 2015 of de daarop volgende vergadering met 
dezelfde agenda. 
 
Meer bepaald stelt de raad van bestuur voor om artikel 6 van de statuten van de Vennootschap 
integraal vervangen door de hierna volgende tekst (waarbij de referentie "[datum]" de datum zal zijn 
van de algemene aandeelhoudersvergadering waarop de goedkeuring wordt verleend onder het 
toegestaan kapitaal en waarbij de referentie "[bedrag]" het bedrag van het maatschappelijk kapitaal 
van de vennootschap zal zijn op het ogenblik van de goedkeuring onder het toegestaan kapitaal door 
de algemene aandeelhoudersvergadering, rekening houdend met de kapitaalverhogingen en 
kapitaalverminderingen waartoe werd besloten door dezelfde algemene vergadering) en waarbij de 
overgangsbepalingen zullen worden geschrapt: 
 

“Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 
[datum], 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 [bedrag]. 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. 
De raad van bestuur kan beslissen om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld, door inbreng in 
natura of door omzetting van reserves, inclusief van de overgedragen winst, met of zonder uitgifte van 
nieuwe effecten. De kapitaalverhoging kan geschieden door uitgifte van aandelen, met of zonder 
stemrecht en met dezelfde of andere al dan niet preferente rechten als de rechten verbonden aan de 
bestaande aandelen, van warrants (om niet of tegen een bepaalde uitgifteprijs) of van converteerbare 
obligaties. 
De raad van bestuur wordt door de algemene vergadering gemachtigd en verplicht om een eventuele 
uitgiftepremie betaalbaar bij de inschrijving op een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, te 
boeken op een onbeschikbare rekening die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg 
van derden zal strekken en die enkel mag verminderd of weggeboekt worden bij beslissing van de 
algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend overeenkomstig de regels van toepassing bij 
een statutenwijziging. 
De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, 
zelfs indien deze beperking of opheffing geschiedt ten voordele van één of meerdere personen die geen 
personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen mits, onder meer bij 
uitgifte van warrants, naleving van de wettelijke beperkingen terzake. Bij beperking of opheffing van het 
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voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning voorrang geven aan de bestaande 
aandeelhouders. 
Ingevolge het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van [datum], 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 ingaand op [datum]. 
De raad van bestuur is gemachtigd om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen 
met de beslissingen tot kapitaalverhoging genomen binnen het kader van het toegestaan kapitaal." 

 
Omstandigheden en doeleinden voor het gebruik van het toegestaan kapitaal 
 
De raad van bestuur voorziet het toegestaan kapitaal te gebruiken over een termijn van vijf jaar, voor 
een brede waaier van doeleinden, waaronder het structureren van overnames, splitsingen of fusies, de 
uitvoering van nieuwe financieringsrondes, de implementering van aandelenoptieplannen (voor 
werknemers, bestuurders, consulenten of andere ondernemingspartners) en het aangaan van allerlei 
vormen van partnerships. 
 
De techniek van het toegestaan kapitaal biedt de raad van bestuur een mate van flexibiliteit en 
snelheid van uitvoering wat nodig zou kunnen zijn voor een optimaal bestuur van de Vennootschap. 
De relatief uitvoerige en tijdrovende procedure van het bijeenroepen van een buitengewone algemene 
vergadering voor een kapitaalverhoging kunnen in bepaalde omstandigheden immers onverenigbaar 
zijn met bepaalde fluctuaties op de kapitaalmarkten of bepaalde opportuniteiten die zich zouden 
aanbieden aan de Vennootschap. Dit zou mogelijk in het nadeel van de Vennootschap kunnen werken. 
 
De raad van bestuur neemt zich voor om van voornoemde machtiging onder het toegestaan kapitaal 
gebruik te maken in omstandigheden waar, in het belang van de Vennootschap, een bijeenroeping van 
een algemene vergadering niet gewenst of opportuun zou zijn. Een dergelijke situatie zou zich 
bijvoorbeeld kunnen voordoen indien: 
 

• het noodzakelijk lijkt om snel te reageren op bepaalde marktopportuniteiten; 
• een voorafgaande kennisgeving van een aandeelhoudersvergadering zou leiden tot een 

voortijdige aankondiging van een potentiële transactie, die nadeel zou kunnen ondervinden 
van een dergelijke voortijdige aankondiging; 

• de kosten verbonden aan de oproeping van een algemene aandeelhoudersvergadering niet 
evenredig zijn met het bedrag van de voorgestelde kapitaalverhoging; of  

• omwille van het dringende karakter of de andere kenmerken van de situatie zou blijken dat 
een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal het vennootschapsbelang 
beter behartigt. 

 
De doeleinden die de raad van bestuur kan nastreven bij de aanwending van het toegestaan kapitaal 
zijn als volgt (zonder evenwel daartoe beperkt te zijn): 
 

• het aangaan van samenwerkingsverbanden, of het (geheel of gedeeltelijk) financieren van 
allianties, overnames of acquisities van bedrijven en/of belangrijke activa (met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten); 

• het aantrekken van nieuwe partners of belangrijke aandeelhouders, met het oog op 
bijvoorbeeld het versterken of internationaliseren van de aandeelhoudersstructuur; 

• het tegemoet komen aan een financieringsnood of inspelen op een financieringsopportuniteit, 
waarbij de relevante marktomstandigheden een snel optreden van de Vennootschap zouden 
vereisen; 

• de uitgifte van aandelen, aandelenopties, warrants of andere effecten voor het personeel, 
bestuurders en bepaalde consulenten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. 
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De raad van bestuur zal zijn machtiging tevens kunnen gebruiken, binnen de door de wet gestelde 
grenzen en voor een periode van drie jaar, na ontvangst van een kennisgeving door de FSMA van een 
openbaar overnamebod. 
 
Gedaan te Huizingen, op 28 juli 2015 
 
De raad van bestuur 
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