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Nr 54.516_____           ________Van : 23.04.2012    ___Dossier n° 2120921/CO/AD/CV 

 

"GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW" (DELHAIZE GROEP) " 

in het frans "ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Cie "LE LION" 

(GROUPE DELHAIZE) " 

en in het Engels "DELHAIZE BROTHERS AND Co. "THE LION" (DELHAIZE 

GROUP)" 

Naamloze Vennootschap 

te Sint-Jans-Molenbeek, Osseghemstraat, 53. 

BTW (BE) 0402206045 - RPR (Brussel) 

-------------- 

PROCES-VERBAAL VAN ONVOLDOENDE QUORUM 
____________________________________________________________ 

 

   Het jaar tweeduizend en twaalf. 

   Op drieëntwintig april.  

   Te 1070 Brussel, Marie Curiesquare 40 

   Voor Ons, Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, 

vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, met zetel te 1000 

Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het 

nummer 0474073840. 

   Is de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de 

naamloze vennootschap "GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW" 

(DELHAIZE GROEP)”, in het frans "ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES et Cie 

"LE LION" (GROUPE DELHAIZE)”, en in het Engels "DELHAIZE BROTHERS AND 

Co. "THE LION" (DELHAIZE GROUP)", afgekort in het Nederlands “DELHAIZE 

GROEP", in het Frans "GROUPE DELHAIZE" en in het Engels "DELHAIZE GROUP", 

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint-Jans-Molenbeek, Osseghemstraat, 

53, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0402206045. 

   Vennootschap ontstaan uit de omvorming in naamloze 

vennootschap van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gestichten 

Gebroeders Delhaize en Cie "De Leeuw"", in het frans "Etablissements Delhaize Frères et 

Cie "Le Lion"", ingevolge een akte verleden voor Meester Jacques Van Wetter, notaris te 

Elsene, op tweeëntwintig februari negentienhonderd tweeënzestig, bekendgemaakt in de 

bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie maart daarna onder het nummer 4062. 

   Statuten meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge 

een proces-verbaal opgemaakt door Meester Carl Ockerman, notaris te Brussel op 

éénentwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

Staatsblad van tien februari tweeduizend en elf onder nummer 34697. 

   BUREAU 
   De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van Graaf 

Georges Jacobs de Hagen. 

   De voorzitter duidt aan als secretaris :  

   - De heer Pierre-Olivier Beckers. 
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   SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 
   De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders waarvan de 

naam, voornamen of de benaming en rechtsvorm, alsmede het aantal effecten waarvan 

ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, voor de noden van onderhavige vergadering, 

vermeld staan op de aanwezigheidslijst, hieraangehecht. 

   Bijgevolg ligt de verschijning voor ondergetekende notaris besloten 

in voornoemde aanwezigheidslijst, waarop de partijen verklaren zich te beroepen; deze 

aanwezigheidslijst ondertekend door de leden van het bureau, die haar als nauwkeurig 

erkenden, werd bekleed met de melding van bijlage en door ons, Notaris, ondertekend. 

   VOLMACHTEN 
   De volmachten en de formulieren voor het stemmen per brief, allen 

onderhands, in de aanwezigheidslijst vermeld, blijven in het dossier van de notaris 

bewaard. 

   UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER 
   De heer voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te 

stellen hetgeen volgt dat :   

      I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda: 

1. Wijziging van artikel 8 van de statuten van de Vennootschap. 

1.1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de hernieuwing van het toegestaan 

kapitaal. 

1.2. Wijziging van artikel 8 A., eerste lid van de statuten. 

Voorstel tot besluit: Voorstel om het eerste lid van artikel 8 A. van de statuten te 

vervangen door de volgende tekst: 

“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 de raad van bestuur te bepalen en dit binnen een termijn van vijf 

jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad.” 

2. Volmachten voor het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering. 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de volgende beslissing: 

“De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur, met de 

mogelijkheid tot subdelegatie, om de beslissingen genomen door de buitengewone 

algemene vergadering uit te voeren, om de tekst van de statuten te coördineren ten 

gevolge van de voormelde wijzigingen, en om alle noodzakelijke en nuttige 

formaliteiten in dit verband te vervullen.” 

II. Oproepingen  
De oproepingen, die de agenda vermelden, en de voorstellen van besluit, werden 

gedaan door middel van aankondigingen geplaatst : 

 - in het Frans en in het Nederlands in :   

 Het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig maart tweeduizend en twaalf;  

 - in het Frans in :  

 L'Echo van drieëntwintig maart tweeduizend en twaalf; 

 - in het Nederlands in : 

 De Tijd van drieëntwintig maart tweeduizend en twaalf. 

 De voorzitter legt op het bureau de nodige nummers tot staving neer. 
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Daarenboven werden er oproepingsberichten gezonden aan de aandeelhouders op 

naam, de bestuurders en de commissaris en dit ten laatste dertig dagen voor de datum van de 

vergadering. 

De houders van warranten werden eveneens opgeroepen tot deze vergadering. 

III. Neerlegging van aandelen 

 Om te kunnen deelnemen aan de vergadering, hebben de aandeelhouders, 

overeenkomstig de artikelen 31 en 32 van de statuten, hun effecten geregistreed en hun 

volmachten en hun formulieren voor het stemmen per brief op de plaatsen en binnen de 

termijnen voorzien in de oproepingsberichten, bezorgd.  

 IV. Aanwezigheidsquorum 

 Om geldig te kunnen beraadslagen over het punt 1/ dat is opgenomen in de agenda 

moet de vergadering tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal 

vertegenwoordigen. Geen enkel quorum is vereist om te beraadslagen over punt 2/ van de 

agenda. 

 Thans bestaan er honderd en één miljoen achthonderd tweeënnegentigduizend 

honderd negentig (101.892.190) aandelen. Er zijn er 18.106.747 vertegenwoordigd, hetzij 

minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. 

 Al deze feiten werden gecontroleerd en echt bevonden door de vergadering. 

 Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat de tegenwoordige vergadering niet geldig kan 

beraadslagen over het punt 1/ dat is opgenomen in de agenda. Het punt 2/ op de agenda 

betreft de machten te verlenen om de andere punten uit te voeren en is derhalve zonder 

voorwerp.  

 Voorts kondigt de voorzitter aan dat deze agendapunten samen met de 

agendapunten van de gewone algemene vergadering opnieuw zullen voorgesteld worden 

naar aanleiding van de gewone en buitengewone algemene vergadering die op 

vierentwintig mei tweeduizend en twaalf om vijftien uur zal plaatsvinden. 

 Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen welke ook het aantal van de 

vertegenwoordigde effecten zou zijn. 

 SLUITING VAN DE VERGADERING 

 De vergadering wordt geheven. 

Rechten op geschriften 

Het recht bedraagt vijfennegentig euro. 

 WAARVAN PROCES-VERBAAL 
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. 

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal goedgekeurd door de aanwezige 

aandeelhouders en ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de 

aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, 

en door mij, geassocieerd notaris. 

Volgen de handtekeningen. 

Geregistreerd vier bladen zonder renvooi op het 1ste registratiekantoor van 

Woluwe op 3 mei 2012 boek 35 blad 93 vak 01. Ontvangen vijfentwintig euro (25 €). De 

Eerstaanwezend inspecteur (getekend) JEANBAPTISTE F. 


