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ARTIKEL ACHT - TOEGESTAAN KAPITAAL 

Huidige versie van artikel 8 van de statuten: 
 
 
A. De raad van bestuur is gemachtigd om het 
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren, ten 
belope van een bedrag van negen miljoen 
zeshonderdachtenzeventigduizend achthonderd-
zevenennegentig euro (€ 9.678.897,00)  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 machtiging verleend op 
vierentwintig mei tweeduizend en zeven. 
 
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 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. 
 
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. 

Indien het voorstel van resolutie goedgekeurd is, zal artikel 
8 van de statuten als volgt luiden: 
 
A. De raad van bestuur is gemachtigd om het 
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren, ten 
belope van een bedrag van vijf miljoen vierennegentig 
duizend zeshonderd en negen euro (EUR 5.094.609) 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 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. 
 
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. 

 


