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Nr ___50.293__           Van : 27.04.2011     Dossier n° 211-0908/CO/AD/lv 

 

"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 elf 

   Op zevenentwintig 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 tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch 

Staatsblad van vijftien februari tweeduizend en elf onder nummer 24562. 

   BUREAU 
   De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer 

Pierre-Olivier Beckers. 

   De voorzitter duidt aan als secretaris :  

   - De heer Baudouin van der Straten Waillet. 
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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 9 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: vervanging van het derde lid van artikel 9 van de statuten 

door de volgende tekst: 

“De buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig april tweeduizend en 

elf heeft de raad van bestuur gemachtigd om maximum tien percent (10%) 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 percent (20%) boven de hoogste slotkoers van het 

aandeel van de vennootschap op Euronext Brussels gedurende de twintig (20) 

handelsdagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging werd toegestaan 

voor een duur van vijf (5) jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering van 

zevenentwintig april tweeduizend en elf 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.” 

2. Wijziging van artikel 19 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: vervanging van het tweede lid van artikel 19 van de 

statuten door de volgende tekst: 

“De raad van bestuur richt binnen de raad een auditcomité en een vergoedings- en 

benoemingscomité op, met de bevoegdheden zoals bepaald door de van kracht 

zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot respectievelijk een auditcomité en 

een remuneratiecomité, en met dergelijke bijkomende bevoegdheden die door de 

raad van bestuur mogen bepaald worden.” 

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: verplaatsing van het vierde lid van artikel 29 van de 

statuten naar het einde van het derde lid van dit artikel, en toevoeging van een 

nieuw lid in dit artikel met de volgende tekst onmiddellijk voorafgaand aan het 

laatste lid van dit artikel: 
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“Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie percent (3%) bezitten van 

het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van 

de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met 

betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen 

onderwerpen, overeenkomstig de wet.” 

4. Wijziging van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: vervanging van het derde lid van artikel 30 van de statuten 

door de volgende tekst: 

“Samen met de oproeping, wordt aan de houders van aandelen op naam een 

afschrift toegezonden van de stukken die hen moeten worden ter beschikking 

gesteld. Vanaf de datum van bekendmaking van deze oproeping, kunnen alle 

aandeelhouders kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen, overeenkomstig 

de wet.” 

5. Wijziging van artikel 31 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: wijziging van de titel van artikel 31 van de statuten in 

“Aanwezigheidsformaliteiten” en vervanging van dit artikel door de volgende tekst: 

“Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een algemene vergadering 

en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de 

boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 

registratiedatum, zijnde de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om 

vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door de inschrijving van aandelen op naam 

in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door de 

inschrijving van gedematerialiseerde aandelen op de rekeningen van een erkende 

rekeninghouder of vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van aandelen aan 

toonder aan een financiële tussenpersoon. 

De aandeelhouders moeten, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de 

vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap 

aangestelde persoon) melden dat zij deel willen nemen aan de algemene 

vergadering. 

De obligatiehouders of houders van warranten mogen op de algemene vergadering 

aanwezig zijn, nochtans enkel met adviserende stem, indien zij de 

aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld die op de aandeelhouders van toepassing 

zijn.” 

6. Wijziging van artikel 32 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: vervanging van artikel 32 van de statuten door de volgende 

tekst: 

“Iedere stemgerechtigde eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering 

door een of meer gemachtigden laten vertegenwoordigen, overeenkomstig de wet. 

Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de rechtspersonen en 

de handelsvennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke 

vertegenwoordigers of statutaire organen die, op hun beurt, zich door een of meer 

lasthebbers kunnen laten vertegenwoordigen, overeenkomstig de wet. De echtgenoten 

mogen elkaar wederzijds vertegenwoordigen. 

De raad van bestuur zal de vorm van de volmachten mogen bepalen. De volmachten 

moeten door de vennootschap worden ontvangen uiterlijk op de zesde dag vóór de 

datum van de vergadering.” 
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7. Wijziging van artikel 33 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: vervanging van de tweede, derde en vierde leden van 

artikel 33 van de statuten door de volgende tekst: 

“De voorzitter duidt de secretaris aan. De algemene vergadering kiest een of meer 

stemopnemers.” 

8. Wijziging van artikel 34 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: vervanging van de tweede en derde leden van artikel 34 

van de statuten door de volgende tekst: 

“De beslissing tot verdaging van een vergadering doet elk genomen besluit te niet en 

de aandeelhouders worden binnen vijf weken opnieuw opgeroepen met dezelfde 

agenda. 

De formaliteiten en volmachten vervuld en gegeven aan de vennootschap 

overeenkomstig artikel éénendertig en tweeëndertig voor de eerste vergadering zijn 

niet geldig voor de tweede vergadering. De raad van bestuur zal een nieuwe 

registratiedatum bepalen voor de tweede vergadering in het kader van artikel 

éénendertig. De aandeelhouders van wie de aandelen zijn geregistreerd op hun 

naam op deze nieuwe registratiedatum hebben het recht om deel te nemen aan de 

tweede vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen mits vervulling van de 

aanwezigheidsformaliteiten voor de tweede vergadering waarnaar verwezen wordt 

in artikel éénendertig.” 

9. Wijziging van artikel 36 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: vervanging van de vijfde en zesde leden van artikel 36 van 

de statuten door de volgende tekst: 

“Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de 

aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar verwezen wordt in artikel 

éénendertig, aan de algemene vergadering deelnemen door middel van 

elektronische communicatiemiddelen mits vervulling van de voorwaarden en 

formaliteiten uiteengezet in de oproeping. De oproeping bevat bepalingen met 

betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders die 

door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering 

deelnemen te identificeren en bepaalt of zij kunnen deelnemen aan de 

beraadslagingen of vragen stellen. 

De aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten hebben vervuld waarnaar 

verwezen wordt in artikel éénendertig, kunnen op afstand stemmen op een algemene 

vergadering door een formulier in te vullen dat hen door de vennootschap ter 

beschikking wordt gesteld, hetzij per brief hetzij, indien toegelaten in de oproeping, 

langs elektronische weg. Er wordt alleen maar rekening gehouden met de aandelen 

voor de stemming en de berekening van de regels inzake quorum indien het 

formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld geldig is ingevuld 

en terugbezorgd aan de vennootschap uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van 

de vergadering. Indien de oproeping aandeelhouders toelaat om op afstand te 

stemmen langs elektronische weg, bevat de oproeping bepalingen met betrekking tot 

de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders die op afstand 

stemmen te identificeren. 

Een aanwezigheidslijst, die de namen van de aandeelhouders vermeldt en het aantal 

aandelen dat voor de stemming geregistreerd is, moet door ieder van hen of door hun 
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gevolmachtigde ondertekend worden alvorens zij de plaats der vergadering 

binnentreden.” 

10. Wijziging van artikel 38 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: wijziging van de titel van artikel 38 van de statuten in 

“Boekjaar” en schrapping van de tweede, derde, vierde en vijfde leden van dit 

artikel. 

11. Wijziging van artikel 39 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: schrapping van het derde lid van artikel 39 van de statuten 

en vervanging van het tweede lid van dit artikel door de volgende tekst: 

“In het bijzonder, antwoorden de bestuurders en commissarissen op de vragen die 

hen worden gesteld door de aandeelhouders, overeenkomstig de wet.” 

12. Schrapping van artikel 47 van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: schrapping van artikel 47 van de statuten. 

13. Wijziging van de overgangsbepaling van de statuten van de Vennootschap. 

Voorstel van beslissing: vervanging van de overgangsbepaling uiteengezet aan het 

einde van de statuten door de volgende tekst: 

“De wijzigingen van artikelen 9, 19, 33, 38, 39 en 47 en de overgangsbepaling van 

deze statuten, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 

de aandeelhouders gehouden op zevenentwintig april tweeduizend en elf, treden in 

werking vanaf deze datum. De wijzigingen van artikelen 29, 30, 31, 32, 34 en 36 

van deze statuten, zoals goedgekeurd door deze buitengewone algemene 

vergadering van de aandeelhouders, treden in werking op de uiterste datum waarop 

de statuten van de Vennootschap zullen moeten worden gewijzigd krachtens de 

Belgische wet die zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 

2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende 

de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde 

vennootschappen, zoals deze datum zal worden bepaald door deze wet.” 

14. Volmachten. 

Voorstel van beslissing: 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 vijfentwintig maart tweeduizend en elf;  

 - in het Frans in :  

 L'Echo van zesentwintig maart tweeduizend en elf; 

 - in het Nederlands in : 

 De Tijd van zesentwintig maart tweeduizend en elf. 

 De voorzitter legt op het bureau de nodige nummers tot staving neer. 

Daarenboven werden er oproepingsberichten gezonden aan de aandeelhouders op 

naam, de bestuurders en de commissaris en dit ten laatste vijftien dagen voor de datum van 
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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 evenals hun 

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

termijnen voorzien in de oproepingsberichten, neergelegd. Artikel 12 van de statuten 

bepaalt dat, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, niemand zal 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 percent 

(3%) 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. 

State Street Bank and Trust Company heeft vier miljoen vierhonderd zestienduizend zes 

(4.416.006) aandelen neergelegd, hetgeen vier komma vijfendertig percent (4,35%) van 

de stemrechten vertegenwoordigd. Northern Trust Company heeft vijf miljoen honderd 

tweeënveertigduizend tweeënvijftig (5.142.052) aandelen neergelegd, hetgeen vijf 

komma nul zes percent (5,06%) van de stemrechten vertegenwoordigd. Noch State Street 

Bank and Trust Company, noch Northern Trust Company heeft een kennisgeving met 

betrekking tot hun deelneming gedaan. Het aantal neergelegde aandelen door State  

Street Bank and Trust Company en door Northern Trust Company zal bijgevolg 

respectievelijk worden beperkt tot drie percent (3%) van de stemrechten, hetgeen drie 

miljoen zesenveertigduizend zeshonderd achtenvijftig (3.046.658) aandelen 

vertegenwoordigt. 

 IV. Aanwezigheidsquorum 

 Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten 1/ tot en met13/ die zijn 

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 

14/ van de agenda. 

 Thans bestaan er honderd en één miljoen vijfhonderd vijfenvijftigduizend 

tweehonderd éénentachtig (101.555.281) aandelen. Er zijn er vier miljoen achthonderd 

vierenzestigduizend negenhonderd tweeënvijftig (4.864.952) 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 de punten 1/ tot en met 13/ die zijn opgenomen in de agenda. Het punt 

14/ 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 zestwintig 

mei tweeduizend en elf 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 
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 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 zeven bladen zonder renvooien op het 1
ste

 Registratiekantoor van 

Woluwe op 02.05.2011.  Boek 33 blad 55 vak 20.  Ontvangen vijfentwintig euro (eur 

25,00).  voor de e/a inspecteur Dominique Pluquet, (getekend) ENGELS Kristof,  

 


