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Naamloze vennootschap 
1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42 
BTW BE 0429.037.235 RPR Brussel 

 
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE 

AANDEELHOUDERSVERGADERING. 
 
 
Op heden 12 september 2012, om 17.00 uur op de zetel van de vennootschap wordt ge-
houden de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap 
“REALDOLMEN”, gevestigd te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, BTW BE 
0429.037.235 RPR Brussel. 
 
OPENING WERKZAAMHEDEN - SAMENSTELLING BUREAU. 
De vergadering wordt geopend om 17.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Ak-
kermans Michel nagemeld: 
Deze duidt aan als secretaris: de heer de Vries Thierry, geboren te Kamina op 3 januari 
1958, (rijksregisternummer 580103-091.74), wonende te 3090 Overijse, Mouflonlaan 15. 
 

De vergadering kiest als stemopnemers: 
− De heer Schoeters Marc, geboren te Bornem op 23 januari 1963, (rijksregisternummer 

63.01.23-287.62), wonende te Willebroek, Hoogstraat 39 
− Mevrouw Ex Kristin, geboren te Wilrijk op 6 mei 1971, (rijksregisternummer 

71.05.06-108.74), wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Veldekens 6. 
 

LIJST DEELNEMERS. 

Nemen deel aan de vergadering als aandeelhouders de persoon of personen waarvan de 
identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, 
evenals het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, is weergege-
ven op de aanwezigheidslijst die, samen met de volmachten, ondertekend door de leden 
van het bureau zullen bewaard worden in het archief van de vennootschap. 

Nemen eveneens deel aan de vergadering: 

Als bestuurders: 

−  “Pamica”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3040 Hulden-
berg, Eygenstraat 37, ondernemingsnummer 0449.920.246 RPR Leuven, op haar 
beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Michel Akkermans, 
geboren op 26 maart 1960 te Schoten (rijksregisternummer 60.03.26-501.97) wo-
nende te 3040 Huldenberg, Eygenstraat 37 

− “Temad”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maat-
schappelijke zetel te 1380 Lasne, rue du Printemps 55, op haar beurt vertegen-
woordigd door haar vaste vertegenwoordiger Thierry Janssen, geboren te Ukkel 
op 11 juni 1957 (rijksregisternummer 57.06.11-017.19), wonende te 1380 Lasne, 
rue du Printemps 55 
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−  “Ad Infinitum”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8790 Wa-
regem, Fazantenlaan 17, ondernemingsnummer 0862.330.988, op haar beurt ver-
tegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dimitri Duffeleer, geboren te 
8790 Waregem op 9 september 1970 (rijksregisternummer 70.09.09 – 199.94), 
wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 17. 

−  “All Together”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met 
maatschappelijke zetel te Schoten, Amerlolaan 43, ondernemingsnummer 
0884.347.812 RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste 
vertegenwoordiger, de heer  Segers Bruno Charlotte Hector, geboren te Schoten 
op 28 oktober 1958, (rijksregisternummer 58.10.28-285.66), wonende te Schoten, 
Amerlolaan 43; 

− de heer Colruyt Jozef Maria Damiaan, geboren te Halle op 18 oktober 1958, 
(rijksregisternummer 58.10.18-253.10), wonende te Beersel (Huizingen), Sol-
lenerf 6; 

− de heer Colruyt Willem Maria Michaël, geboren te Halle op 28 juli 1961, (rijks-
registernummer 61.07.28-225.71), wonende te Meersteen 42 B, 1600 Sint-
Pieters-Leeuw. 

 
De bestuurders van de vennootschap verklaren en bevestigen, voor zover als nodig, 
mede namens de bestuurders die zij bij volmacht vertegenwoordigen, dat zij hierbij af-
stand doen van elk recht om tot deze aandeelhoudersvergadering te worden uitgeno-
digd overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen; dat zij 
de Vennootschap ten aanzien van elk van hen ontslaan van de naleving van de forma-
liteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en dat zij verzaken aan elke 
vordering die gesteund zou zijn op de eventuele niet-naleving van de genoemde for-
maliteiten. 
 

 
TOELATING TOT DE VERGADERING 
De voorzitter stelt vast dat de volgende aandeelhouders voor de huidige vergadering de 
formaliteiten bepaald in de uitnodiging tot de vergadering overeenkomstig artikel 24 van 
de statuten van de vennootschap niet tijdig hebben vervuld: nihil. 
De voorzitter stelt vast dat de volgende aandeelhouders hun volmacht per gewone brief of 
eventueel langs elektronische weg hebben opgestuurd naar de zetel van de vennootschap, 
waarbij deze laatste de volmacht minder dan zes dagen voor de vergadering heeft ontvan-
gen: nihil. 
De voorzitter stelt vast: 
− dat er zich geen aandeelhouders hebben gemeld die, conform artikel 533ter § 1 van het 

Wetboek van vennootschappen, onderwerpen op de agenda van deze algemene verga-
dering hebben laten plaatsen of voorstellen tot besluit hebben ingediend; 

− dat er zich evenmin aandeelhouders hebben gemeld die, conform artikel 540 van het 
Wetboek van vennootschappen, binnen de wettelijk voorziene termijn schriftelijke 
vragen hebben gesteld om tijdens de vergadering beantwoord te worden.  

 
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER. 
De voorzitter leidt de vergadering in en stelt: 
 
I. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over 

volgende punten op de agenda: 
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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 jaarreke-
ning 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, waar-
door 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 boek-
jaar 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 jaarre-
kening 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 rechts-
wege 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 manda-
ten 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 ver-
tegenwoordiger, 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 vennoot-

schappen, van de bepalingen in verband met controlewijziging van de kre-
dietovereenkomsten ondertekend door de Vennootschap op 10 juli 2012. 
Bovenvermelde clausules bepalen dat de bank in het geval van wijziging van con-
trole op de Vennootschap of op een dochter die ook als schuldenaar optreedt on-
der 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 aan-
deelhouders 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 cre-
dit” 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 admi-
nistratie en Euroclear Belgium aan te passen. 
Voorstel van besluit: Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in over-
eenstemming met de vorige agendapunten, verleent de vergadering een bijzonde-
re volmacht aan de Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstel-
ling, 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 rechts-
wege op 1 oktober 2010 van het mandaat van de BVBA JPD Consult met als vast 
vertegenwoordiger Jean-Pierre Depaemelaere.  
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II. Dat de oproeping, waarin voormelde agenda letterlijk is opgenomen, gebeurde con-
form de wettelijke voorschriften door publicatie : 

in De Tijd en L’Echo van 10 augustus 2012 en het Belgisch Staatsblad van 10 augus-
tus 2012. 

Dat de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissaris vijftien da-
gen voor de vergadering per brief werden opgeroepen (artikel 533 Wetboek van 
vennootschappen) en dat, overeenkomstig artikel 535 van hetzelfde Wetboek aan de 
houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris samen met de op-
roepingsbrief een afschrift werd toegezonden van de jaarrekeningen en de verslagen 
vermeld in de agenda van de vergadering. 

De bewijsexemplaren van de publicaties worden door de leden van het bureau gepa-
rafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd. 
Deze bescheiden zullen met de uitgifte van deze akte worden bewaard in het archief 
van de vennootschap. 

 

De voorzitter wijst erop: 

• dat elk aandeel recht geeft op één stem; 

• dat overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen de hou-
ders van warrants en converteerbare obligaties uitgegeven door de vennootschap, 
de vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem; 

• dat deze vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 4 van 
het Wetboek van vennootschappen.  

 
 

KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN. 
Krachtens artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen mag niemand aan de 
stemming deelnemen voor meer stemrechten dan diegene verbonden aan effecten 
waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 of 515, eerste lid of 515bis eerste lid, van 
hetzelfde Wetboek minstens 20 dagen voor de datum van de algemene vergadering 
kennis heeft gegeven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en de 
statuten van de vennootschap. 
Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt 
vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen 
stemmen. 

 
III. Dat het kapitaal van de vennootschap TWEEËNDERTIG MILJOEN HONDERD-

DRIEËNNEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 32.193.100,00) bedraagt, 
vertegenwoordigd door 520.776.756  aandelen zonder vermelding van waarde. 

 
VI. Dat er 133.151.300 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze vergade-

ring. 
Deze aandelen vertegenwoordigen  25,57 procent in het kapitaal. Er zijn geen aande-
len die het kapitaal niet vertegenwoordigen. 

 
LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING. 
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De vergadering stelt, na de voorgaande uiteenzetting en overlegging van de bewijsstuk-
ken, haar regelmatige samenstelling vast en verklaart zich bevoegd om tot navolgende 
besluitvorming te komen met betrekking tot de voormelde agendapunten. 
 
 

BERAADSLAGING EN BESLUITEN. 
De vergadering handelt de agenda puntsgewijs af en neemt de volgende besluiten: 
 

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. 
De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het commissarisver-
slag over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 
2012. 
De bestuurders en de commissaris geven toelichtingen bij hun respectievelijke ver-
slagen. 
Over deze verslagen werden geen opmerkingen geformuleerd. 

 
2. Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boek-

jaar afgesloten op 31 maart 2012. 
De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar af-
gesloten op 31 maart 2012 goed. 
Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen 
zijn uitgebracht  133.151.300 
− deze aandelen vertegenwoordigen  25,57 procent in het maatschappelijk kapitaal; 
− het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt:  133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 0 
− het aantal onthoudingen bedraagt: 0 

 
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. 
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. 
Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen 
zijn uitgebracht 133.151.300 
− deze aandelen vertegenwoordigen 25,57 procent in het maatschappelijk kapitaal; 
− het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt: 133.151.300  
− het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 0 
− het aantal onthoudingen bedraagt: 0 

 
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. 
De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het commissarisver-
slag over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 
2012. 
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De bestuurders en de commissaris geven toelichtingen bij hun respectievelijke ver-
slagen. 
Over deze verslagen werden geen opmerkingen geformuleerd. 

 
5. Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het 

boekjaar afgesloten op 31 maart 2012. 
De Algemene Vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2012 goed. 
Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen 
zijn uitgebracht 133.151.300 
− deze aandelen vertegenwoordigen 25,57 procent in het maatschappelijk kapitaal; 
− het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt:  133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 0 
− het aantal onthoudingen bedraagt: 0 

 
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

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. 
Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen 
zijn uitgebracht 133.151.300 
− deze aandelen vertegenwoordigen 25,57 procent in het maatschappelijk kapitaal; 
− het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt:  133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 0 
− het aantal onthoudingen bedraagt:  0 

 
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 ver-
tegenwoordiger Thierry Janssen. Voor zover als nodig voor de aanpassing van de re-
gisters neemt de Algemene Vergadering akte van het einde van rechtswege op 1 ok-
tober 2010 van het mandaat van de BVBA JPD Consult met als vast vertegenwoor-
diger Jean-Pierre Depaemelaere.  
De Algemene Vergadering gaat over tot benoeming van volgende bestuurders: 
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 be-
slist over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 2014: 
- NV Vauban, met maatschappelijke zetel  te 1000 Brussel, Hertogstraat 47-49, en 

met ondernemingsnummer, BTW  BE 0838 114 246 met vaste vertegenwoordi-
ger, haar gedelegeerd bestuurder de heer Gaëtan Hannecart, niet-uitvoerend be-
stuurder; 

- BVBA Tomorrow Now, met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, rue du Prin-
temps 55, en met ondernemingsnummer BTW BE 0472 757 214, met vaste ver-
tegenwoordiger de Heer Thierry Janssen, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuur-
der. 

Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen 
zijn uitgebracht  133.151.300 
− deze aandelen vertegenwoordigen  25,57 procent in het maatschappelijk kapitaal; 
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− het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt:  132.333.600 
− het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 817.700 
− het aantal onthoudingen bedraagt: 0 

 
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. 
Goedkeuring van het remuneratieverslag. 
Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen 
zijn uitgebracht 133.151.300 
− deze aandelen vertegenwoordigen  25,57 procent in het maatschappelijk kapitaal; 
− het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt:  126.062.400 
− het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 7.088.900 
− het aantal onthoudingen bedraagt:  0 

 
9. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschap-

pen, van de bepalingen in verband met controlewijziging van de kredietover-
eenkomsten ondertekend door de Vennootschap op 10 juli 2012. 
Bovenvermelde clausules bepalen dat de bank in het geval van wijziging van contro-
le 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 vennoot-
schappen is de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders ver-
eist om deze clausules van kracht te laten worden. 
De algemene vergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkom-
stig 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 kre-
dietvormen opent en de Algemene Voorwaarden 2012 “Regulations” tussen Real-
Dolmen NV en ING NV, ondertekend door de Vennootschap op 10 juli 2012. 
Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen 
zijn uitgebracht  133.151.300 
− deze aandelen vertegenwoordigen 25,57 procent in het maatschappelijk kapitaal; 
− het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt:  132.427.400 
− het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt:  723.900 
− het aantal onthoudingen bedraagt:  0 

 
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. 
Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming met de vo-
rige agendapunten, verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de Gedele-
geerd Bestuurder, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige en nuttige 
handelingen te stellen teneinde gevolg te geven aan de hiervoor genomen beslissin-
gen, 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 formali-
teiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administra-
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tie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket 
met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Onderne-
mingen, en voor zover als nodig bij Euroclear Belgium NV te verzekeren. Voor zo-
ver 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.  
Met betrekking tot dit besluit bedraagt het aantal aandelen waarvan geldige stemmen 
zijn uitgebracht  133.151.300 
− deze aandelen vertegenwoordigen  25,57 procent in het maatschappelijk kapitaal; 
− het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt: 133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen voor bedraagt:  133.151.300 
− het aantal uitgebrachte stemmen tegen bedraagt: 0 
− het aantal onthoudingen bedraagt:  0 

 
 
Niets meer op de agenda wordt de vergadering gesloten. 
WAARVAN PROCES-VERBAAL werd opgemaakt op plaats en datum als vermeld. 
Na goedkeuring door de vergadering, ondertekend door de leden van het bureau.  


	NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE
	AANDEELHOUDERSVERGADERING.
	OPENING WERKZAAMHEDEN - SAMENSTELLING BUREAU.
	LIJST DEELNEMERS.
	TOELATING TOT DE VERGADERING
	UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
	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.�
	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.
	5. Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2012.
	6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
	7. Ontslag – benoeming van bestuurders.
	8. Corporate governance verslag aan de vergadering.
	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.
	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.
	KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN.
	LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING.
	BERAADSLAGING EN BESLUITEN.
	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.
	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.
	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 ...
	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.
	5. Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2012.
	6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
	7. Ontslag – benoeming van bestuurders.
	8. Corporate governance verslag aan de vergadering.
	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.
	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.

