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TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL EEN - VORM EN NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het
spaarwezen doet of heeft gedaan. Zij aanvaardt de naam van "ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES
ET Cie "LE LION" (GROUPE DELHAIZE)", in het Nederlands "GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE
LEEUW" (DELHAIZE GROEP)" en in het Engels "DELHAIZE BROTHERS AND Co. "THE LION"
(DELHAIZE GROUP)", afgekort "GROUPE DELHAIZE", in het Nederlands "DELHAIZE GROEP" en in
het Engels "DELHAIZE GROUP", waarbij de vennootschap gemachtigd is om zonder onderscheid haar
volledige of afgekorte benaming te gebruiken.
ARTIKEL TWEE - DOEL
De vennootschap heeft voor doel de handel in duurzame of niet duurzame goederen en
koopwaren, wijnen en geestrijke dranken, het vervaardigen en de verkoop van alle artikelen met groot verbruik,
huishoud- en andere artikelen, alsmede het verschaffen van alle diensten.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen tot stand brengen, die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel te bevorderen of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
ARTIKEL DRIE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek, Osseghemstraat, 53.
Hij kan bij gewoon besluit van de raad van bestuur naar elders in België worden
overgebracht.
De vennootschap zal, bij enkel besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in
het buitenland, administratieve zetels, bijkantoren, werkplaatsen, agentschappen en kantoren mogen vestigen.
Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur verkondigd worden.
ARTIKEL VIER - DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Zij kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
TITEL TWEE - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op achtenveertig miljoen driehonderd vierennegentig duizend
vierhonderd vijfentachtig euro (€ 48.394.485,00).
Het wordt verdeeld in zesennegentig miljoen zevenhonderd achtentachtig duizend
negenhonderd zeventig (96.788.970) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk
één/zesennegentig miljoen zevenhonderd achtentachtig duizend negenhonderd zeventig (1/96.788.970ste) van het
vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.”
Er zullen collectieve effecten kunnen aangemaakt worden die meerdere aandelen
vertegenwoordigen.
De algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging van statuten kan op
elk ogenblik de aandelen splitsen.

ARTIKEL ZES - GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT
1. De vennootschap werd gesticht met een kapitaal van honderd en zes miljoen
tweehonderd vierenveertigduizend zeshonderd veertig frank, verdeeld in negenentwintigduizend achthonderd
vierenveertig maatschappelijke aandelen, zonder bepaling van waarde.
2. Luidens een proces-verbaal opgesteld door Meester Jacques Van Wetter, notaris te
Elsene, op tweeëntwintig maart negentienhonderd tweeënzestig, heeft de vergadering besloten het kapitaal op
tweehonderd vijftig miljoen te brengen, verdeeld in vierhonderd tachtigduizend maatschappelijke aande-len
zonder waarde, die ieder één vierhonderd tachtigduizendste van het maatschappelijk vermogen
vertegenwoordigen.
Het aanvangsvermogen van de naamloze vennootschap bestond uit gans het actief en
passief patrimonium van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke in naamloze
vennootschap omgevormd werd op grond van de maatschappelijke balans afgesloten per éénendertig december
negentienhonderd eenenzestig, na de aanwending der resultaten van het dienstjaar negentienhonderd eenenzestig.
De kapitaalverhoging werd ingetekend en afbetaald in geldspeciën, onder de
voorwaarden nader aangegeven in het proces-verbaal.
3. Luidens een proces-verbaal opgesteld door Meester Jacques Van Wetter, notaris te
Elsene, op vijfentwintig mei negentienhonderd zevenenzestig, heeft de vergadering besloten het kapitaal te
brengen op tweehonderd tweeënzestig miljoen vijfhonderdduizend frank, verdeeld in vijfhonderd en vierduizend
maatschappelijke aandelen, zonder bepaling van nominale waarde, door inlijving van reserve en meerwaarden.
Als vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging werden er vierentwintigduizend
nieuwe maatschappelijke aandelen gecreëerd die aan de eigenaren van oude maatschappelijke aandelen werden
toegekend, naar rato van één nieuw maatschappelijk aandeel voor twintig oude maatschappelijke aandelen,
zonder aflevering van fracties.
4. Luidens een proces-verbaal opgesteld door Meester Jacques Van Wetter, notaris te
Elsene, op tweeëntwintig mei negentienhonderd negenenzestig, heeft de vergadering besloten het kapitaal te
brengen op tweehonderd vijfenzeventig miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend frank, verdeeld in vijfhonderd
negenentwintigduizend tweehonderd maatschappelijke aandelen, zonder bepaling van nominale waarde, door
inlijving van reserves of meerwaarden.
Als vertegenwoordiging van deze kapitaalver-hoging werden er vijfentwintigduizend
tweehonderd nieuwe maatschappelijke aandelen gecreëerd, die aan de eigenaren van oude maatschappelijke
aandelen werden toegekend, naar rato van één nieuw maatschappelijk aandeel voor twintig oude
maatschappelijke aandelen, zonder aflevering van fracties.
5. Luidens een proces-verbaal opgesteld door Meester André van der Vorst, notaris te
Elsene, op vierentwintig mei negentienhonderd drieënzeventig heeft de vergadering besloten het kapitaal te
brengen op de som van tweehonderd negenentachtig miljoen vierhonderd en zesduizend tweehonderd vijftig
frank, verdeeld in vijfhonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd zestig maatschappelijke aandelen, zonder bepaling
van nominale waarde door inlijving van reserves of meerwaarden.
Als vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging werden er zesentwintigduizend
vierhonderd zestig nieuwe maatschappelijke aandelen gecreëerd, die aan de eigenaars van oude maatschappelijke
aandelen werden toegekend, naar rato van één nieuw maatschappelijk aandeel voor twintig oude
maatschappelijke aandelen zonder aflevering van fracties.
6. Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester André van der Vorst,
notaris te Elsene, op zesentwintig mei negentienhonderd zevenenzeventig, heeft de vergadering beslist tot twee
opeenvolgende kapitaalverhogingen over te gaan, hetzij:
een eerste kapitaalverhoging van veertien miljoen vierhonderd zeventigduizend
driehonderd dertien frank om het op de som van driehonderd drie miljoen achthonderd zesenzeventigduizend
vijfhonderd drieënzestig frank te brengen, door inlijving van reserves of meerwaarden. Ter vertegenwoordiging
van deze kapitaalverhoging werden er zevenentwintigduizend zevenhonderd drieëntachtig nieuwe
maatschappelijke deelbewijzen gratis aan de eigenaars van oude maatschappelijke deelbewijzen toebedeeld, ten
belope van één nieuw maatschappelijk deelbewijs voor twintig in bezit zijnde maatschappelijke deelbewijzen
zonder afgifte van fracties.
een tweede kapitaalverhoging van honderd zesennegentig miljoen honderd
drieëntwintigduizend vierhonderd zevenendertig frank om het op vijfhonderd miljoen frank te brengen door
inlijving van reserves of verwezenlijkte meerwaarden en dit zonder nieuwe maatschappelijke deelbewijzen te
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creëren.
7. Ingevolge een proces-verbaal gesloten door Meester André van der Vorst, notaris
te Elsene op zevenen-twintig december negentienhonderd negenenzeventig, heeft de vergadering besloten :
de vijfhonderd drieëntachtigduizend vierhonderd drieënveertig effecten die het
huidig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen te splitsen door een bestaand maatschappelijk deelbewijs om
te wisselen voor drie nieuwe maatschappelijke deelbewijzen en het aanmaken van collectieve effecten die
meerdere nieuwe maatschappelijke deelbewijzen vertegenwoordigen, toe te laten.
het kapitaal te verhogen met vijfentachtig miljoen zeshonderd
achtennegentigduizend honderd vijfenzeventig frank om het van vijfhonderd miljoen frank te brengen op
vijfhonderd vijfentachtig miljoen zeshonderd achtennegentigduizend honderd vijfenzeventig frank door het
aanmaken en uitgeven tegen kontanten van driehonderdduizend nieuwe maatschappelijke deelbewijzen zonder
aanduiding van nominale waarde. Deze effekten worden uitgegeven aan de eenheidsprijs van duizend
vierhonderd frank en aangeboden in openbare inschrijving aan de voorwaarden omschreven in het voormeld
proces-verbaal.
een tweede maal het kapitaal te verhogen om het van vijfhonderd vijfentachtig
miljoen zeshonderd achtennegentigduizend honderd vijfenzeventig frank op één miljard frank te brengen, zonder
nieuwe effecten aan te maken, door inlijving, enerzijds van de premie die voortkomt van de uitgifte tegen
kontanten, hetzij de som van driehonderd vierendertig miljoen driehonderd en éénduizend achthonderd
vijfentwintig frank en anderzijds, een onttrekking van zesenvijftig miljoen negenhonderd dertigduizend
vierhonderd zesenveertig frank van de vrijgestelde reserverekeningen en van drieëntwintig miljoen
negenenzestigduizend vijfhonderd vierenvijftig frank van de beschikbare reserve.
8. Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester André van der Vorst,
notaris te Elsene op tweeëntwintig mei negentienhonderd zesentachtig, heeft de vergadering beslist de twee
miljoen vijftigduizend driehonderd negenentwintig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die het
huidig kapitaal vertegenwoordigen, te splitsen door omwisseling ten belope van vijf nieuw te creëren aandelen
voor één bestaand aandeel en het creëren van collectieve effecten die meerdere nieuwe aandelen
vertegenwoordigen, toe te laten.
9. Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt op zevenentwintig mei negentienhonderd
tweeënnegentig, heeft de vergadering beslist de tien miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend zeshonderd
vijfenveertig (10.251.645,-) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die het huidig kapitaal
vertegenwoordigen, te splitsen door omwisseling ten belope van vijf nieuw te creëren aandelen voor één bestaand
aandeel.
10. Ten gevolge van de uitoefening van warrants afgeknipt van obligaties uitgegeven
door de raad van bestuur op drieëntwintig mei negentienhonderd negentig, in het kader van het toegestane
kapitaal, werd het kapitaal verhoogd:
1°) met driehonderd achtentachtigduizend frank (388.000,-) luidens vaststelling
gedaan bij proces-verbaal van zevenentwintig juli negentienhonderd tweeënnegentig;
2°) met honderd drieëntwintigduizend achthonderd frank (123.800,-) luidens
vaststelling gedaan bij proces-verbaal van zesentwintig oktober negentienhonderd tweeënnegentig.
3°) met achttienduizend frank (18.000,-) luidens vaststelling gedaan bij proces-verbaal
van drieëntwintig juli negentienhonderd drieënnegentig;
4°) met vijfenvijftigduizend frank (55.000,-) luidens vaststelling gedaan bij procesverbaal van vijfen-twintig januari negentienhonderd vierennegentig;
5°) met drieëntachtigduizend frank (83.000,-) luidens vaststelling gedaan bij procesverbaal van vijfentwintig april negentienhonderd vierennegentig;
6°) met zesenveertigduizend frank (46.000,-) luidens vaststelling gedaan bij procesverbaal van vijentwintig oktober negentienhonderd vierennegentig;
7°) met vierentwintigduizend frank (24.000,-) luidens vaststelling gedaan bij procesverbaal van vierentwintig januari negentienhonderd vijfennegentig;
8°) met driehonderd achtentachtigduizend frank (388.000,-) luidens vaststelling gedaan
bij proces-verbaal van zesentwintig juli negentienhonderd vijfennegentig;
9°) met één miljoen zevenenzeventigduizend ze-zevenhonderd frank (1.077.700,-)
luidens vaststelling bij proces-verbaal van vijfentwintig januari negentienhonderd zesennegentig;
10°) met zes miljoen negenhonderd tweeënzeven-tigduizend vijfhonderd frank
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(6.972.500,-) luidens vaststelling gedaan bij proces-verbaal van zesentwintig april negentienhonderd
zesennegentig;
11. Ten gevolge van de uitoefening van warrants afgeknipt van obligaties uitgegeven
door de raad van bestuur op negentien juni negentienhonderd zesennegentig, in het kader van het toegestane
kapitaal, werd het kapitaal verhoogd :
1°) met drie miljoen achthonderd zestienduizend frank (3.816.000,-) luidens vaststelling
gedaan bij proces-verbaal van zesentwintig juni negentienhonderd achtennegentig.
2°) met zeshonderd veertienduizend frank (614.000,-) luidens vaststelling gedaan bij
proces-verbaal van vierentwintig september negentienhonderd achtennegentig;
3°) met vierhonderd tweeëntachtigduizend frank (482.000,-) luidens vaststelling gedaan
bij proces-verbaal van
vierentwintig december negentienhonderd achtennegentig;
4°) met zeshonderd zestigduizend frank (660.000,-) luidens vaststelling gedaan bij
proces-verbaal van vijfentwintig juni negentienhonderd negenennegentig;
5°) met tweehonderd veertigduizend frank (240.000,-) luidens vaststelling gedaan bij
proces-verbaal van drieëntwintig september negentienhonderd negenennegentig.
6°) met honderd zesentachtigduizend frank (186.000,-) luidens vaststelling gedaan bij
proces-verbaal van vierentwintig december negentienhonderd negenennegentig;
7°) met honderd vierenzestigduizend frank (164.000,-) luidens vaststelling gedaan bij
proces-verbaal van drieëntwintig juni tweeduizend;
8°) met honderd tweeëndertigduizend frank (132.000,-) luidens vaststelling gedaan bij
proces-verbaal van vijfentwintig september tweeduizend;
9°) met tweeduizend tweehonderd euro (2.200,- EUR) luidens vaststelling gedaan bij
proces-verbaal van vijfentwintig april tweeduizend en één.
12. Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Benedikt van der Vorst, te
Brussel, op vijftien december tweeduizend, werd het kapitaal gebracht op één miljard negenenveertig
miljoen vierhonderd zevenenzeventigduizend tweehonderd éénennegentig komma zesenzestig frank, door
inlijving van reserves, en werd in zesentwintig miljoen vijftienduizend achthonderd tweeënzestig euro vijftig
cent omgezet.
13. Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Benedikt van der VORST, te
Brussel, op vijfentwintig april tweeduizend en een, werd het kapitaal gebracht op zesenveertig miljoen
honderd en vijfduizend vierhonderd vijfendertig euro (EUR 46.105.435,-).
14. Ingevolge de uitoefening van warrants gehecht aan obligaties uitgegeven door de
raad van bestuur van negentien juni negentienhonderd zesennegentig, in kader van het toegestane kapitaal,
werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van vijfentwintig april tweeduizend en één verhoogd met
tweeduizend tweehonderd euro (EUR 2.200,-).
15. Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Benedikt van der VORST, te
Brussel, op negenentwintig mei tweeduizend en één, werd het kapitaal gebracht op zesenveertig miljoen en
honderd en achtduizend achthonderd zevenentwintig euro (EUR 46.108.827,-).
16. Ingevolge de uitoefening van warrants gehecht aan obligaties uitgegeven door de
raad van bestuur van negentien juni negentienhonderd zesennegentig, in kader van het toegestane kapitaal,
werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van vijfentwintig juni tweeduizend en één verhoogd met
zevenentachtig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro (EUR 87.525,-).
17. Ingevolge de uitoefening van warranten uitgegeven door de raad van bestuur
binnen het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op
drieëntwintig mei tweeduizend en twee, werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van drie oktober
tweeduizend en drie verhoogd met vierentwintigduizend tweehonderd vierentwintig euro (24.224 euro).
18. Ingevolge de uitoefening van warranten uitgegeven door de raad van bestuur
binnen het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op
drieëntwintig mei tweeduizend en twee, en ingevolge de uitoefening van warranten uitgegeven door de raad
van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met
effect op dezelfde dag, werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van twintig november tweeduizend en
drie verhoogd met éénennegentigduizend zevenhonderd en twee euro, vijftig cent (91.702,50 euro).
19. Ingevolge de uitoefening van warranten uitgegeven door de raad van bestuur
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binnen het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op
drieëntwintig mei tweeduizend en twee, en ingevolge de uitoefening van warranten uitgegeven door de raad
van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met
effect op dezelfde dag, werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van zeventien februari tweeduizend en
vier verhoogd met zesenvijftigduizend vijfhonderd vijftien euro (56.515 euro).
20. Ingevolge de uitoefening van warranten uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, en ingevolge de uitoefening van warranten uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, werd het
kapitaal krachtens een proces-verbaal van negentien mei tweeduizend en vier verhoogd met drieënvijftigduizend
negenhonderd vijfenzestig euro (53.965 euro).
21. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, werd het
kapitaal krachtens een proces-verbaal van 4 augustus tweeduizend en vier verhoogd met tweeënzeventigduizend
honderd veertig euro (72.140 euro).
22. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, werd het
kapitaal krachtens een proces-verbaal van veertien september tweeduizend en vier verhoogd met
vijfentachtigduizend negenhonderd en drie euro (85.903 euro).
23. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, werd het
kapitaal krachtens een proces-verbaal van acht oktober tweeduizend en vier verhoogd met éénennegentigduizend
zevenhonderd zevenenzeventig euro vijftig cent (91.777,50 euro).
24. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, werd het
kapitaal krachtens een proces-verbaal van zestien november tweeduizend en vier verhoogd met
éénentachtigduizend vijfhonderd éénentachtig euro (81.581 euro).
25. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, werd het
kapitaal krachtens een proces-verbaal van zesentwintig november tweeduizend en vier verhoogd met
tachtigduizend honderd twintig euro vijftig cent (80.120,50 euro).
26. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, werd het
kapitaal krachtens een proces-verbaal van zeventien januari tweeduizend en vijf verhoogd met
vierennegentigduizend driehonderd zeventig euro (94.370 euro).
27. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, en
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag werd het kapitaal krachtens een
proces-verbaal van tweeëntwintig februari tweeduizend en vijf verhoogd met vijfenzeventigduizend honderd
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éénenzestig euro (75.161 euro).
28. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, en
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag werd het kapitaal krachtens een
proces-verbaal van negen mei tweeduizend en vijf verhoogd met zevenenzeventigduizend driehonderd
achtentachtig euro (77.388 euro).
29. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, en
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag werd het kapitaal krachtens een
proces-verbaal van tien juni tweeduizend en vijf verhoogd met negenennegentigduizend achthonderd en twee
euro (99.802 euro).
30. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, en
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag werd het kapitaal krachtens een
proces-verbaal van één juli tweeduizend en vijf verhoogd met drieëntachtigduizend negenhonderd vijfenzestig
euro vijftig cent (€ 83.965,50).
31. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag, en
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag werd het kapitaal krachtens een
proces-verbaal van drieëntwintig augustus tweeduizend en vijf verhoogd met zevenentachtigduizend vijfhonderd
vierenzestig euro (€ 87.564).
32. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag,
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag, en ingevolge de uitoefening van
warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op zesentwintig mei
tweeduizend en vijf, met effect op dezelfde dag werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van vier januari
tweeduizend en zes verhoogd met honderd en zes duizend éénenzeventig euro (€ 106.071).
33. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag,
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag, en ingevolge de uitoefening van
warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op zesentwintig mei
tweeduizend en vijf, met effect op dezelfde dag werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van
negenentwintig maart tweeduizend en zes verhoogd met honderd zevenenveertig duizend negenhonderd
éénennegentig euro (€147.991).
34. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
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tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag,
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag , en ingevolge de uitoefening van
warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op zesentwintig mei
tweeduizend en vijf, met effect op dezelfde dag, werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van zestien mei
tweeduizend en zes verhoogd met achtennegentigduizend zevenhonderd negenenzeventig euro (€ 98.779,00).
35. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag,
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag, en ingevolge de uitoefening van
warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op zesentwintig mei
tweeduizend en vijf, met effect op dezelfde dag, werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van zesentwintig
juli tweeduizend en zes verhoogd met honderd drieënveertig duizend honderd éénenveertig euro (€ 143.141).
36. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag,
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag, ingevolge de uitoefening van
warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op zesentwintig mei
tweeduizend en vijf, met effect op dezelfde dag, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de
raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op vierentwintig mei tweeduizend en zes, werd het
kapitaal krachtens een proces-verbaal van acht september tweeduizend en zes verhoogd met honderd achtenzestig
duizend achthonderd drieënzeventig euro vijftig cent (€ 168.873,50).
37. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag,
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag, ingevolge de uitoefening van
warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op zesentwintig mei
tweeduizend en vijf, met effect op dezelfde dag, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de
raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op vierentwintig mei tweeduizend en zes, met
effect op acht juni tweeduizend en zes, werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van twaalf oktober
tweeduizend en zes verhoogd met negenennegentigduizend vijfhonderd zeventig euro vijftig cent (€ 99.570,50).
38. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag,
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag, ingevolge de uitoefening van
warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op zesentwintig mei
tweeduizend en vijf, met effect op dezelfde dag, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de
raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op vierentwintig mei tweeduizend en zes, met
effect op acht juni tweeduizend en zes, werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van vierentwintig oktober
tweeduizend en zes verhoogd met honderd en elf duizend vijfhonderd en vijf euro (€ 111.505,00).
39. Ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen
het kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en twee, met effect op drieëntwintig mei
tweeduizend en twee, ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het
kader van het toegestaan kapitaal op tweeëntwintig mei tweeduizend en drie, met effect op dezelfde dag,
ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan
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kapitaal op zevenentwintig mei tweeduizend en vier, met effect op dezelfde dag, ingevolge de uitoefening van
warrants uitgegeven door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op zesentwintig mei
tweeduizend en vijf, met effect op dezelfde dag, en ingevolge de uitoefening van warrants uitgegeven door de
raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal op vierentwintig mei tweeduizend en zes, met
effect op acht juni tweeduizend en zes, werd het kapitaal krachtens een proces-verbaal van vijftien februari
tweeduizend en zeven verhoogd met honderd zesenzestig duizend drieëntwintig euro (€ 166.023,00).
ARTIKEL ZEVEN - ONDEELBAARHEID DER AANDELEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De rechten verbonden aan de aandelen die het voorwerp uitmaken van een
medeëigendom worden van rechtswege geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangewezen is door de
medeëigenaars om deze rechten uit te oefenen.
De rechten verbonden aan de aandelen die het voorwerp uitmaken van een
vruchtgebruik of van een pand worden respectievelijk uitgeoefend door de vruchtgebruiker en door de
pandverlenende eigenaar, behoudens andersluidende overeenkomst ondertekend door alle belanghebbenden en
betekend aan de vennootschap.
ARTIKEL ACHT - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of
verscheidene keren, bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist door de wet.
Bij iedere kapitaalverhoging bepaalt de raad van bestuur het bedrag en de
uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen.
In geval van uitgifte van aandelen zonder vermelding van waarde beneden de
fractiewaarde van de bestaande aandelen, moet de oproeping tot de algemene vergadering zulks uitdrukkelijk
vermelden.
In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de
inschrijving.
In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld kunnen de houders van
converteerbare obligaties of met een voorkeurrecht, de omzetting van hun effecten bekomen of hun
voorkeurrecht uitoefenen en eventueel deelnemen aan de nieuwe uitgifte in hoedanigheid van aandeelhouder, in
de mate waarin dat recht toebehoort aan de oude aandeelhouders.
De raad van bestuur kan, onder de voorwaarden die hij bepaalt, alle overeenkomsten
sluiten om de inschrijving op alle of op een deel van de nieuw uit te geven aandelen te waarborgen behoudens
toepassing van het voorkeurrecht.
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun effekten
overeenkomstig de beschikkingen van de wettelijke van kracht zijnde bepalingen.
Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene
vergadering beslissend in het belang van de vennootschap en zoals voor een statutenwijziging.
In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de
raad van bestuur en de commissaris, of bij diens ontstentenis de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van
bestuur moeten de verslagen voorzien door voormelde bepalingen opmaken. Deze verslagen worden neergelegd
op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, worden in de agenda vermeld en aan de
aandeelhouders medegedeeld.
ARTIKEL NEGEN - TOEGESTAAN KAPITAAL
A. De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of
meerdere keren, ten belope van een bedrag van zesenveertig miljoen honderd zesennegentig duizend
driehonderd tweeënvijftig euro (EUR 46.196.352) te verhogen, op de data en volgens de modaliteiten door
gezegde raad van bestuur te bepalen en dit, binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van onderhavige machtiging.
Deze bevoegdheid is hernieuwbaar binnen de voorwaarden voorzien door de wet.
De raad is bevoegd om het kapitaal te verhogen zoals hierboven gezegd, zowel door
inbrengen in geld, als binnen de wettelijke grenzen en voorwaarden, door inbrengen in natura, als door inlijving
van beschikbare of niet beschikbare reserves, of van de rekening "uitgiftepremies". In deze laatste gevallen, kan
de kapitaalverhoging plaatsgrijpen met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De kapitaalsverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan ook
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gebeuren door middel van uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten - al dan niet
verbonden aan een andere roerende waarde - die kunnen leiden tot het creëren van aandelen volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het is de raad van bestuur toegestaan om, ter gelegenheid van een
kapitaalsverhoging, van uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, het voorkeurrecht
zoals voorzien door de in voege zijnde wettelijke bepalingen, te beperken of op te heffen in het belang van
de vennootschap, hierbij inbegrepen ten voordele van één of meerdere bepaalde personen, al dan niet leden
van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
De raad van bestuur kan voorgaande bevoegdheden gebruiken, voor zover dit
wettelijk is toegelaten, zelfs wanneer de raad van bestuur een kennisgeving heeft ontvangen van een
openbaar overnamebod met betrekking tot de vennootschap. In dergelijk geval is de raad van bestuur
uitdrukkelijk gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders, zelfs ten gunste van bepaalde
personen, te beperken of op te heffen. Deze bijzondere machtiging werd aan de raad van bestuur verleend
voor een periode van drie jaren vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van zesentwintig mei tweeduizend en vijf. Deze machtiging kan hernieuwd worden binnen
de voorwaarden voorzien door de wet.
B. Wanneer de door de raad van bestuur besliste kapitaalverhoging een uitgiftepremie
omvat, wordt het bedrag van deze laatste, na eventuele aftrek van de kosten, overgebracht naar een onbeschikbare
rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en niet kan verminderd of opgeheven
worden tenzij door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend onder de voorwaarden van quorum en
van meerderheid vereist voor de kapitaalvermindering, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de raad
van bestuur om gezegde rekening in te lijven bij het kapitaal zoals voorzien onder A. hiervoor.
ARTIKEL TIEN - INKOOP, INPANDNEMING, EN VERVREEMDING VAN
EIGEN AANDELEN.
De vennootschap mag haar eigen aandelen inkopen of in pand nemen onder de
voorwaarden voorgeschreven door de wet. De raad van bestuur is gemachtigd om op of buiten de beurs de
aandelen van de vennootschap, verworven door deze laatste, te vervreemden onder de voorwaarden door
hem bepaald, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig de wet.
Op zesentwintig mei tweeduizend en vijf heeft de buitengewone vergadering van
aandeelhouders de raad van bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap in te kopen en te vervreemden
wanneer dergelijke inkoop of vervreemding noodzakelijk is om ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap
te voorkomen. Deze machtigingen worden verleend voor een periode van drie jaren vanaf de datum van de
publicatie van deze machtigingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De hierboven vermelde machtigingen strekken zich eveneens uit tot verwervingen
en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in
de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerving door dochtervennootschappen van
aandelen van hun moedervennootschap en zijn hernieuwbaar overeenkomstig de geldende wettelijke
bepalingen.
Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van vierentwintig mei
tweeduizend en zes de raad van bestuur gemachtigd om maximum tien (10,-) percent van de uitgegeven
aandelen van de vennootschap te verwerven, tegen een minimum eenheidsprijs van één euro (EUR 1,-) en tegen
een maximum eenheidsprijs die niet hoger mag zijn dan twintig (20,-) percent boven de hoogste slotkoers van het
aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel gedurende de twintig (20) handelsdagen voorafgaand aan de
verwerving. Deze machtiging werd toegestaan voor een duur van achttien (18) maanden vanaf de buitengewone
algemene vergadering van vierentwintig mei tweeduizend en zes en strekt zich eveneens uit tot de verwerving
van aandelen van de vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van de wettelijke
bepalingen met betrekking tot de verwerving door dochtervennootschappen van aandelen van hun
moedervennootschap.
ARTIKEL ELF - OPVRAGINGEN VAN STORTINGEN
De raad van bestuur onderwerpt de afstanden van niet volledig volgestorte aandelen aan
de aanvaarding van de verkrijger.
Over de opvragingen van stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen wordt er
door de raad van bestuur oppermachtig beslist.
De aandeelhouder die, na een opzeggingstermijn van één maand, door aangetekende
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brief betekend, in gebreke blijft zijn stortingen te doen zal aan de vennootschap, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, een intrest betalen berekend tegen de wettelijke rentevoet van de dag af van de eisbaarheid der
stortingen tot de volledige betaling.
Bovendien mag de raad van bestuur, nadat een tweede bericht tot volstorting gedurende
een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen ter beurs, door
bemiddeling van een investeringsmaatschappij of van een kredietinstelling, doen verkopen, onverminderd het
recht om van gezegde aandeelhouder het verschuldigde saldo alsmede een schadeloosstelling te eisen.
De uitoefening van het stemrecht inzake de maatschappelijke aandelen waarvoor de
stortingen niet bewerkstelligd werden, blijft geschorst zolang die regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen
niet volbracht geworden zijn.
ARTIKEL TWAALF - AARD DER AANDELEN
De aandelen zijn aan toonder, uitgenomen in de gevallen door de wet voorzien. Het
aandeel aan toonder draagt de handtekening van ten minste twee bestuurders; bewuste handtekeningen mogen
door naamstempels vervangen worden.
Op aanvraag van hun eigenaar en op zijn kosten, kunnen die aandelen in aandelen op
naam omgezet worden.
ARTIKEL DERTIEN – TRANSPARANTIEKENNISGEVINGEN
Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten bezit of verwerft van
de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, moet, overeenkomstig de wet, aan de
vennootschap en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen kennis geven van het aantal effecten dat hij,
alleen of in onderling overleg met één of meerdere andere personen, bezit, indien de stemrechten verbonden aan
deze effecten de drempel van drie (3,-) percent of meer bereiken van het totaal aantal bestaande stemrechten op
het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot kennisgeving.
Hij moet dezelfde kennisgeving doen ingeval van bijkomende overdracht of verwerving
van effecten bedoeld in paragraaf 1 indien, ingevolge deze verrichting, de stemrechten verbonden aan de effecten
die hij bezit de drempel van vijf (5,-) percent, tien (10,-) percent, vijftien (15,-) percent en vervolgens per schijf
van vijf (5,-) percent van het totaal aantal bestaande stemrechten overschrijden op het ogenblik waarop zich de
omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot kennisgeving, of indien de stemrechten verbonden aan de
effecten in zijn bezit zakken onder één van deze drempels of de eerste drempel van drie percent bedoeld in
paragraaf 1.
Op dezelfde wijze moet elke natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in onderling
overleg, rechtstreeks of onrechtstreeks, in rechte of in feite, de controle verwerft of overdraagt van een
vennootschap die minstens drie (3,-) percent bezit van het stemrechtentotaal van de vennootschap,
overeenkomstig de wet een kennisgeving doen aan de vennootschap en de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen.
De kennisgevingen met betrekking tot de verwerving of overdracht van effecten
overeenkomstig het huidige artikel moeten uiterlijk de tweede werkdag, te rekenen vanaf het ogenblik waarop
zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan zulke kennisgeving verplicht is, worden gericht aan de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de raad van bestuur van de vennootschap. Voor effecten die
werden verworven door erfopvolging, is kennisgeving slechts verplicht dertig dagen na aanvaarding van de
nalatenschap, desgevallend onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zal niemand worden toegelaten deel te
nemen aan de stemming op de algemene vergadering voor meer effecten dan degenen waarvan hij minstens
twintig dagen vóór de algemene vergadering, overeenkomstig de wet en deze statuten, geldig kennis heeft
gegeven, zij het dat hij nochtans geldig kan deelnemen aan de stemming met het aantal stemmen dat drie (3,-)
percent van het totaal aantal bestaande stemrechten niet overschrijdt op de datum van de algemene vergadering of
het aantal dat zich situeert tussen twee opeenvolgende drempels.
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL VEERTIEN - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
leden, vennoten of niet, rechtspersonen of natuurlijke personen, benoemd voor een periode van ten hoogste
zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en ten allen tijde herroepbaar door haar.
De bestuurder rechtspersoon geeft kennis aan de vennootschap van de identiteit van
de natuurlijke persoon en, in voorkomend geval, van zijn vervanger, die gemachtigd is om haar op
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bestendige wijze te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad van bestuur. Onverminderd artikel
18, mag deze natuurlijke persoon niet gekozen worden uit de bestuurders van de vennootschap.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders vervalt onmiddellijk na de
algemene vergadering die tot hun gebeurlijke vervanging moest overgaan.
ARTIKEL VIJFTIEN - VACATURE
Wanneer één of meerdere plaatsen van bestuurder, tengevolge van overlijden, van
ontslag of om enige andere reden, onbezet zijn, hebben de overige bestuurders het recht iemand voorlopig tot
zulk ambt te benoemen.
In dat geval zal de algemene vergadering, tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst, tot de
definitieve verkiezing overgaan.
De bestuurder, onder bovenvermelde voorwaarden aangeduid, is benoemd voor de
termijn gevergd voor de voleinding van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL ZESTIEN - VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en, indien hij het gepast
oordeelt, een ondervoorzitter.
ARTIKEL ZEVENTIEN - BIJEENROEPINGEN
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter of, indien deze belet is, van de ondervoorzitter, zo er een dergelijke gekozen is, of van een bestuurder
door zijn collega's aangeduid.
De bijeenkomsten vinden plaats zo dikwijls het belang der vennootschap zulks vergt, of
telkenmale minstens twee bestuurders het aanvragen.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats welke in de uitnodigingen aangeduid
is.
De oproepingen geschieden onder meer geldig per geschrift, per fax, per elektronische
post en per telefoon.
De raad kan zich houden bij middel van telefonische conferentie of georganiseerd door
elk ander communicatiemiddel. In dat geval, wordt hij beschouwd gehouden te zijn op de maatschappelijke zetel.
In alle gevallen waarin de bestuurder niet fysiek aanwezig kan zijn bij de beraadslaging
van de raad kan hij deelnemen door middel van telefoon, videoconferentie of elk ander gelijkaardig
communicatiemiddel.
In de gevallen bedoeld in de paragrafen 5 en 6 die voorafgaan, zal de stem van de
bestuurder die niet fysiek aanwezig is, worden bevestigd, hetzij door zijn ondertekening van de notulen van de
vergadering van de raad waaraan hij heeft deelgenomen zonder fysiek aanwezig te zijn, hetzij per fax gericht aan
de maatschappelijke zetel.
Behalve in gevallen van dringende noodzakelijkheid, hetgeen in de notulen te motiveren
is, worden de bijeenroepingen drie dagen tevoren gedaan.
In geval van hoogdringendheid, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen, in de mate dat de wet het toelaat, bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
ARTIKEL ACHTTIEN - BERAADSLAGING
De raad van bestuur mag enkel beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk, per telegram, telex of iedere
andere vorm van reproductie van een geschrift, een ander lid van de raad van bestuur machtigen om hem te
vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad, en om aldaar in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt
de afvaardigende bestuurder geacht aanwezig te zijn.
Nochtans mag geen enkele
gevolmachtigde meer dan één bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van stemmen getroffen.
Bij staking van stemmen is de stem van hem die de vergadering voorzit,
doorslaggevend.
In geval van tegenstrijdigheid van belangen zullen de bestuurders zich schikken naar de
wettelijk van kracht zijnde bepalingen.
Indien, gedurende een zitting van de raad van bestuur die de vereiste meerderheid
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verenigt om geldig te beraadslagen, één of meerdere aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders zich
onthouden uit hoofde van de hierboven vermelde alinea, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
ARTIKEL NEGENTIEN - NOTULEN
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen ondertekend
door de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen deelgenomen hebben.
Zulke notulen worden in een speciaal register geboekt.
De volmachten worden er aan vastgehecht.
De uittreksels en de onderhandse afschriften van die notulen, die in rechte of anderszins
moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder of door één van de directieleden bedoeld in
artikel tweeëntwintig.
ARTIKEL TWINTIG - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle daden
van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel. Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden. Hij heeft onder andere de bevoegdheid alle leningen door middel van kredietopening of
anderszins aan te gaan, zelfs door uitgifte van obligaties mits zij niet converteerbaar noch met voorkeurrecht zijn,
behoudens uitdrukkelijke toelating van de algemene vergadering binnen de voorwaarden voorzien door de
wettelijk van kracht zijnde bepalingen.
De raad van bestuur richt binnen de raad een auditcomité op, bevoegd om permanent
toezicht over de opdrachten van de commissaris te houden en om bijkomende taken uit te voeren die door de
raad van bestuur mogen bepaald worden.
De raad van bestuur mag andere comités oprichten en hun opdrachten omschrijven.
ARTIKEL EENENTWINTIG - AFVAARDIGING VAN BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur der vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, dat namelijk de aanwerving, de ontslaging der
personeelsleden alsmede de bepaling van hun bezoldigingen behelst, afvaardigen aan één of meerdere
bestuurders die al dan niet de titel van afgevaardigd bestuurder zullen voeren, en aan één of meerdere
directieleden buiten of in de schoot van de raad van bestuur gekozen, aan wie zij speciale vaste of schommelende
bezoldigingen mag toekennen, welke op de algemene onkosten vooraf te nemen zijn.
Zulke bezoldigingen, alsmede alle andere voorwaarden, namelijk de gebeurlijke
uitkering van een vergoeding in geval van opzegging der functies, zullen het voorwerp uitmaken van een
bijzonder contract waarover in de schoot van de raad van bestuur dient beraadslaagd, terwijl de bestuurders met
wezenlijke en bestendige functies bekleed, zich van de stemming zullen onthouden.
Nochtans zullen de aanwerving, de benoeming en het ontslag van de directieleden,
belast met de uitvoering van een gedeelte der sociale en economische politiek van de vennootschap, op voorstel
van de persoon of de personen belast met het dagelijks bestuur , zo die er zijn, behoren tot de bevoegdheid van de
raad van bestuur.
De raad of, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon belast met het
dagelijks bestuur, hebben de bevoegdheid om voor bijzondere handelingen aan bepaalde bestuurders of aan
andere personen een mandaat te geven. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van zijn
mandaat.
ARTIKEL TWEEENTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door
twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of door één bestuurder gezamenlijk handelend met één van de
directieleden van de vennootschap, die met het oog daarop werd aangeduid door de raad van bestuur. De raad van
bestuur laat in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de identiteit publiceren van de directieleden van de
vennootschap die bevoegd zijn om de vennootschap samen met een bestuurder te vertegenwoordigen.
ARTIKEL DRIEENTWINTIG - ANDERE FUNCTIE
Behoudens speciale machtiging van de raad van bestuur is het aan alle afgevaardigde
bestuurders of directieleden verboden bij gelijk welk organisme of bij gelijk welke vennootschap een ander ambt
inzake leiding of dagelijks bestuur - weze dergelijk ambt bezoldigd of niet - te aanvaarden.
Bij andere vennootschappen mag zulk afgevaardigd bestuurder of directeur het mandaat
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van bestuurder enkel aanvaarden in zoverre die handelswijze geen de minste schade berokkent aan zijn functies
die te allen tijde wezenlijk en bestendig zullen moeten blijven.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - ANDERE BEZOLDIGDE FUNCTIE
Ingeval een bestuurder of enig andere afgevaardigde van de vennootschap zou belast
zijn de vennootschap te vertegenwoordigen bij een vennootschap of bij enig ander organisme, zouden die aan
zulke functies verbonden bezoldigingen en voordelen een overeenstemmende vermindering van zijn
bezoldigingen voor gevolg hebben.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - CONTROLE
De controle van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en herroepbaar door de algemene vergadering.
De commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging
vast.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de
onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene
vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van
controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de
wettelijk van kracht zijnde bepalingen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.
Zij kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle
documenten en geschriften van de vennootschap.
Tenminste halfjaarlijks wordt hun door de bestuurders een boekhoudkundige staat,
opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening, overgemaakt.
De commissarissen stellen, met het oog op de algemene vergadering, een omstandig
schriftelijk verslag op, dat in het bijzonder de door de wet vereiste inlichtingen bevat.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen
bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - VERANTWOORDELIJKHEID
De bestuurders en commissarissen gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan, voor
wat de verbintenissen der vennootschap betreft.
Overeenkomstig de wet zijn de bestuurders en de commissarissen verantwoordelijk
voor de uitvoering van hun mandaat en voor de fouten begaan in hun opdracht.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - VERGOEDINGEN
De algemene vergadering kan het totaal bedrag van de vergoedingen van de
bestuurders bepalen dat aangerekend moet worden op de algemene onkosten. Deze vergoedingen zullen
verdeeld worden tussen de bestuurders in de verhouding beslist door de raad van bestuur.
De emolumenten van de commissarissen bestaan uit een vaste som die door de algemene vergadering bij
de aanvang van hun mandaat bepaald wordt.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL NEGENENTWINTIG - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid
van de aandeelhouders.
De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide machten om alle akten, die de
vennootschap aanbelangen, te stellen of te bekrachtigen.
De algemene vergadering bestaat uit al de eigenaars van aandelen die stemrecht hebben,
hetzij door hen zelf, hetzij door een mandataris, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De besluiten door de algemene vergadering getroffen zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of de niet instemmenden.
ARTIKEL DERTIG - VERGADERING
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op de vierde donderdag
van de maand mei, om vijftien uur.
Indien bewuste dag een wettelijk erkende feestdag is, zal de vergadering op de
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eerstvolgende of op de voorgaande werkdag bijeenkomen.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan worden samengeroepen,
telkens het maatschappelijk belang dit vereist. Zij moet samengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die tezamen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
In dergelijk geval vermelden de aandeelhouders in hun verzoek de punten die op de
agenda moeten staan, en moet de raad van bestuur of de commissarissen de algemene vergadering oproepen
binnen de zes weken volgend op het verzoek.
De algemene vergaderingen worden gehouden in één der gemeenten van de Brusselse
Agglomeratie, op de plaats die in de oproeping is aangeduid.
ARTIKEL EENENDERTIG – OPROEPINGEN
De algemene vergadering komt samen na oproeping door de raad van bestuur of de
commissarissen.
De oproepingen vermelden de agenda en gebeuren in de vorm en binnen de termijnen
vereist door de wettelijk van kracht zijnde bepalingen. De oproepingen tot de algemene vergaderingen besloten
door de raad van bestuur kunnen geldig worden ondertekend in zijn naam door één van de personen belast met
het dagelijks bestuur.
De oproepingen tot de jaarvergadering dienen verplicht te vermelden, onder de punten
die op de agenda voorkomen, de bespreking van de verslagen opgesteld door de bestuurders en de
commissarissen, de bespreking van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en commissarissen, de
herbenoeming en vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissarissen.
ARTIKEL TWEEENDERTIG – BERICHT VAN AANWEZIGHEID EN
NEERLEGGING VAN EFFECTEN
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten
op naam, uiterlijk de vierde werkdag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat aan de raad van bestuur
hun voornemen te kennen geven dat zij zich op de vergadering op hun rechten zullen beroepen.
Binnen dezelfde termijn moeten de eigenaars van de effecten aan toonder hun effecten
neerleggen op de maatschappelijke zetel. Behoudens indien het orgaan dat bijeenroept er anders over beslist en
dit aangeeft in de oproeping, kan de fysieke neerlegging van de effecten aan toonder op de maatschappelijke zetel
rechtsgeldig worden vervangen door de mededeling aan de vennootschap, binnen dezelfde termijn, van een attest
opgesteld door één van de financiële instellingen aangewezen in de oproeping, waarin de onbeschikbaarheid van
de effecten wordt bevestigd tot en met de datum van de algemene vergadering.
De obligatiehouders mogen op de vergadering aanwezig zijn, nochtans enkel met
adviserende stem, indien zij hun titels overeenkomstig onderhavig artikel gedeponeerd hebben.
ARTIKEL DRIEENDERTIG - VERTEGENWOORDIGING
Iedere stemgerechtigde eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering
door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.
Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de rechtspersonen en de
handelsvennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire lichamen die, op hun beurt,
zich door een lasthebber kunnen laten vertegenwoordigen. De echtgenoten mogen elkaar wederzijds
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur zal de vorm van de volmachten mogen bepalen. Deze worden
neergelegd in de plaats aangeduid in de oproeping uiterlijk de vierde werkdag die de dag van de algemene
vergadering voorafgaat. De volmachten kunnen eveneens per fax worden verzonden naar het nummer aangeduid
in de oproeping, ten laatste de vierde werkdag voor de dag van de algemene vergadering, in zoverre dat het
ondertekend origineel van die volmachten ten laatste bij het begin van de algemene vergadering wordt
overgemaakt aan het bureau van de algemene vergadering. Bij gebreke daaraan erkent de vennootschap de
bevoegdheden van de gevolmachtigde niet.
ARTIKEL VIERENDERTIG - BUREAU
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter, ingeval er één verkozen is, door een afgevaardigd
bestuurder, of nog eens bij hun ontstentenis door de oudste en er in toestemmende bestuurder onder de aanwezige
bestuurders.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers.
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De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
ARTIKEL VIJFENDERTIG - VERDAGING
De raad van bestuur heeft het recht om de zitting met betrekking tot elke gewone of
andere algemene vergadering te verdagen. De beslissing van de raad van bestuur moet niet worden gemotiveerd.
De beslissing tot verdaging van een vergadering doet elk genomen besluit te niet en de
aandeelhouders worden binnen drie weken opnieuw opgeroepen met dezelfde agenda.
De formaliteiten vervuld in het kader van artikel tweeëndertig om deel te nemen aan de
eerste vergadering van de algemene vergadering blijven geldig voor de tweede vergadering. Daarenboven kunnen
in het kader van de twee vergadering binnen de statutaire termijnen nieuwe fysieke neerleggingen gebeuren van
titels aan toonder en worden nieuwe mededelingen van attesten van onbeschikbaarheid van zulke effecten, alsook
nieuwe berichten van aanwezigheid van houders van titels op naam, aanvaard.
ARTIKEL ZESENDERTIG - AANTAL DERSTEMMEN
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL ZEVENENDERTIG - BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet in de agenda vermeld
staan.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten bij meerderheid van
stemmen getroffen, welk ook het aantal zij van de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
In geval van benoeming, indien geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid der
stemmen behaalt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het grootste aantal
stemmen behaald hebben. In geval van staking der stemmen bij de herstemming wordt de oudste kandidaat
verkozen.
De stemming gebeurt bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene
vergadering er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst, die de namen van de aandeelhouders en het aantal van hun
aandelen vermeldt, moet door ieder van hen of door hun gevolmachtigde ondertekend worden alvorens zij de
plaats der vergadering binnentreden.
ARTIKEL ACHTENDERTIG - NOTULEN
De notulen der algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en door aandeelhouders die erom verzoeken.
De uittreksels en onderhandse afschriften van die notulen, die in of buiten rechte moeten
worden overgelegd, worden door één bestuurder ondertekend.
TITEL VIJF - INVENTARIS EN JAARREKENING - VERDELING
ARTIKEL NEGENENDERTIG - INVENTARIS EN JAARREKENING
Het maatschappelijk boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder
jaar.
Op éénendertig december van ieder jaar maken de bestuurders een inventaris op,
alsmede het jaarverslag en de jaarrekening overeenkomstig de wet.
Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de aandeelhouders in de
zetel van de vennootschap kennis nemen:
1° van de jaarrekening;
2° van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van
vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
3° van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met
vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4° van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen.
De jaarrekening, alsmede het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, worden
gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als de oproeping.
Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen vóór
de vergadering kosteloos een exemplaar van de in het vorige lid vermelde stukken verstrekt.
ARTIKEL VEERTIG - STEMMING OVER DE JAARREKENING
De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de
commissarissen en behandelt de jaarrekening.
In het bijzonder, antwoorden de bestuurders op de vragen die hun door de
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aandeelhouders worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda.
De commissarissen antwoorden op de vragen die hun worden gesteld door de
aandeelhouders betreffende hun verslag.
De gewone algemene vergadering doet uitspraak over de aanneming van de
jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de
vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in dejaarrekening, en, wat de
extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Het jaarverslag, het verslag van de commissarissen, de jaarrekening, alsmede de stukken
bedoeld in de wettelijk van kracht zijnde bepalingen, moeten binnen dertig dagen na goedkeuring door de
vergadering door toedoen van de raad van bestuur bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.
ARTIKEL EENENVEERTIG - VERDELING
Op de nettowinst wordt vooreerst minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de
oprichting van de wettelijke reserve; deze voorziening houdt op verplichtend te zijn, zodra deze reserve één
tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur, kan de vergadering beslissen om de bedragen die
zij zal bepalen te bestemmen aan de creatie of aan de verhoging van een reservefonds, of aan een nieuwe
overdracht of te beslissen tot een voorafneming op de beschikbare reserves of op de nieuwe overdracht van de
vorige jaren.
De algemene vergadering bepaalt de toebedeling van het saldo van de nettowinst op
voorstel van de raad van bestuur. De algemene vergadering mag een deel van het saldo van deze nettowinst
toebedelen aan de bestuurders en dit bedrag zal verdeeld worden tussen de bestuurders in de verhouding
beslist door de raad van bestuur.
ARTIKEL TWEEENVEERTIG - BETALING DER DIVIDENDEN
De uitbetaling der dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen door
de raad van bestuur aangekondigd.
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het
lopende boekjaar interimdividenden uit te keren en de datum van hun betaling bepalen, onder naleving van de
voorwaarden vereist door de wettelijk van kracht zijnde bepalingen.
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL DRIEENVEERTIG - ONTBINDING
De vennootschap kan op het even welk ogenblik vervroegd ontbonden worden door de
algemene vergadering beraadslagend volgens de vormen voorgeschreven voor de statutenwijzigingen.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de
helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te
beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien
dagen vóór de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap, ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.
Wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verliezen, gedaald is tot minder dan
één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken wanneer zij wordt
goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan
iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
ARTIKEL VIERENVEERTIG - VEREFFENING
In geval van ontbinding der vennootschap, om welkdanige reden en op gelijk welk
ogenblik, gebeurt de vereffening door de zorgen van vereffenaars, door de algemene vergadering aangesteld, en
bij ontstentenis van zulke aanstelling, wordt de vereffening verricht door de zorgen van de raad van bestuur in
functie op zulk tijdstip en die in hoedanigheid van vereffeningscomité optreedt.
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Te dien einde beschikt de raad van bestuur over de meest uitgebreide rechten toegekend
door de wettelijk van kracht zijnde bepalingen.
De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaars.
Gedurende de duur van de vereffening van de vennootschap, oefenen de
commissarissen, ten overstaan van de vereffenaars dezelfde rechten uit als deze die hun toegewezen zijn door de
wet en de onderhavige standregelen ten overstaan van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFENVEERTIG - VERDELING
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding afbetaald zijn, houden de
vereffenaars alvorens tot de verdelingen over te gaan, rekening met zulke verscheidenheid van toestand, en
herstellen zij het evenwicht door al de aandelen, op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door opvragingen
van aanvullende gelden ten laste van de ongenoegzaam afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen in speciën ten bate van de aandelen die in een hogere verhouding afbetaald zijn.
Het saldo wordt in gelijke mate onder alle aandelen verdeeld.
TITEL ZEVEN - ALGEMENE BESCHIKKINGEN
ARTIKEL ZESENVEERTIG - KEUZE VAN DOMICILIE
Met het oog op de uitvoering der statuten, zal iedere aandeelhouder in naam, in het
buitenland gevestigd, behalve indien hij keus van domicilie in België doet, iedere bestuurder, commissaris,
directielid, vereffenaar woonplaats kiezen in de maatschappelijke zetel, alwaar hem alle mededelingen,
aanmaningen, betekeningen van dagvaarding, op geldige wijze kunnen gedaan worden.
ARTIKEL ZEVENENVEERTIG - GEMEEN RECHT
Het is de wil van partijen zich volkomen te schikken naar de wettelijk van kracht zijnde
bepalingen.
Bijgevolg zullen de beschikkingen van gezegde wetten, waarvan er niet op geoorloofde
wijze zou afgeweken worden, geacht worden als zijnde opgenomen in onderhavige statuten, en zullen de
clausules, die strijdig zijn met de bindende bepalingen van gezegde wetten, geacht worden niet geschreven te zijn.
OVERGANGSBEPALING
De effecten gekwalificeerd als maatschappelijk aandeel op het ogenblik van hun
uitgifte door de vennootschap moeten voortaan worden gekwalificeerd als aandelen. De rechten daaraan
verbonden blijven ongewijzigd.
VOOR GELIJKVORMIGE COORDINATIE
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