
 

 

  
STATUTEN 

 
HOOFDSTUK I – RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – DOEL – DUUR - VENNOTEN 

 Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM 
 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op 
aandelen. 
 De vennootschap heeft een openbaar beroep op het spaarwezen gedaan in de zin van 
artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen. 
 Zij draagt de benaming "Delhaize Le Lion / De Leeuw". 
 Artikel 2. ZETEL 

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek. 

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van 
de statutaire zaakvoerder, behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze 
statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de 
verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone 
algemene vergadering. 

De vennootschap mag, bij beslissing van de statutaire zaakvoerder, exploitatiezetels, 
administratieve zetels, filialen, bijkantoren, agentschappen en depots in België of het 
buitenland oprichten. 
 Artikel 3. DOEL 

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen 
naam en voor eigen rekening: 

De vennootschap heeft voor doel de handel, inclusief maar niet beperkt tot e-
commerce, in duurzame of niet duurzame goederen en koopwaren, levensmiddelen, wijnen en 
geestrijke dranken, het vervaardigen en de verkoop van alle artikelen met klein en 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.  

Het verkrijgen van fondsen door middel van publieke en onderhandse leningen van 
welke aard dan ook. 

Het stellen van zodanige zekerheden als vereist zal zijn ter bevordering van de 
doelstellingen van de vennootschap. 

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. 

Het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, (ver)huren en exploiteren van 
registergoederen en vermogensrechten in het algemeen, en al datgene te doen wat met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.   

Artikel 4. DUUR 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een 

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor 
statutenwijzigingen en met instemming van de statutaire zaakvoerder. 
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 Artikel 5. BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN 
 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Delhaize Management” is de 
enige beherend vennoot en statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De beherende vennoot 
staat hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Zij dient houder te 
zijn van minstens één aandeel van de vennootschap. Er zijn geen andere beherende vennoten. 
 De stille vennoten zijn slechts verbonden tot beloop van hun inbreng. De stille vennoot 
die evenwel voor de vennootschap tekent anders dan bij volmacht, of wiens naam in de 
vennootschapsnaam zou voorkomen, wordt jegens derden onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk 
voor alle verbintenissen van de vennootschap.  

HOOFDSTUK II. – KAPITAAL - AANDELEN 
 Artikel 6. KAPITAAL 
 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljard zevenhonderd 
miljoen en een euro (EUR 2.700.000.001).  
 Het wordt vertegenwoordigd door twee miljard zevenhonderd miljoen en een aandelen 
op naam zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een/twee miljard zevenhonderd 
miljoen en eenste (1/2.700.000.001ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. 
 Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN EN OVERDRACHT 

Alle aandelen zijn en blijven op naam. 
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van 

aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van 
aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren ten overstaan van 
de vennootschap en derden na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring 
van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun 
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de over-
dracht van schuldvorderingen. 

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde 
eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten 
vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen 
verbonden zijn, opgeschort. 

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de 
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-
men om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. 

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle 
rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). 

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. 
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle 

eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap. 
 Artikel 8. OBLIGATIES - WARRANTS 
 De statutaire zaakvoerder kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene 
vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants. 
 De obligaties en warrants kunnen op naam zijn of gedematerialiseerd. 
 Artikel 9. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 
 Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de statutaire 
zaakvoerder kan slechts tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal worden 
besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris en met 
instemming van de statutaire zaakvoerder. 
 De uitgiftepremie betaald naar aanleiding van uitgifte van nieuwe aandelen wordt 
geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de 
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waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in 
kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor 
statutenwijziging. 

§1 KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN 
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt 

ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel 
van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. 

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn 
wordt bepaald door de algemene vergadering. 

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, 
worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. 

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. 
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd 

gedaan, zal de statutaire zaakvoerder het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet 
aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet 
gebruiken door de vennoten van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig 
aandeel van de vennoten die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aan-
groeit. De statutaire zaakvoerder bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende 
inschrijving. 

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang 
van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid 
vereist voor een statutenwijziging. 

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en 
de statutaire zaakvoerder en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of 
een extern accountant aangewezen door de statutaire zaakvoerder, moeten de verslagen 
opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze 
verslagen worden in de agenda vermeld en aan de vennoten medegedeeld.  

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering 
bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere 
vennoten in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen. 

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer 
bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar 
dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door 
artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen. 

§2 KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA 
 De commissaris of, wanneer die er niet is, een door de statutaire zaakvoerder aan te 
wijzen bedrijfsrevisor, maakt vooraf een verslag op. Dit verslag wordt gevoegd aan een 
bijzonder verslag, waarin de statutaire zaakvoerder uiteenzet waarom zowel de inbreng als de 
voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom 
afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris dan wel 
bedrijfsrevisor, waarbij de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen 
van toepassing zijn. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden. In de gevallen en onder 
de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen kan de inbreng in natura 
gebeuren onder verantwoordelijkheid van de statutaire zaakvoerder zonder de voorafgaandelijke 
opmaak van een verslag door de statutaire zaakvoerder en zonder verslag van de commissaris of 
bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal de statutaire 
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zaakvoerder voldoen aan de neerleggingsvereisten zoals opgenomen in het Wetboek van 
vennootschappen. 

§3 KAPITAALVERMINDERING 
 Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal 
beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen 
werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder zijn de artikelen 612, 613 
en 614 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing. Elk besluit tot kapitaalvermin-
dering vereist de instemming van de statutaire zaakvoerder. 

Artikel 10. VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN 
 De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na 
vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van 
vennootschappen. 

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 
 Artikel 11. BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE 
 a) De vennootschap wordt bestuurd door een statutaire zaakvoerder, vennoot van de 
vennootschap. De stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn. 
 De vennootschap wordt bestuurd door één enkele statutaire zaakvoerder, onverminderd 
de toepassing van artikel 12. Op de buitengewone algemene vergadering van 30 september2016 
is tot statutaire zaakvoerder aangesteld, voor de gehele duur van de vennootschap, de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Delhaize Management”, met maatschappelijke 
zetel te Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, en ondernemingsnummer 0659.902.282, 
die tevens beherend vennoot is en die verklaart dit mandaat te aanvaarden en mededeelt dat 
niets zich hiertegen verzet. 
 b) De statutaire zaakvoerder wordt benoemd door een buitengewone algemene 
vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor 
statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de 
statutaire zaakvoerder vereist. 

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, dan is deze verplicht 
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, 
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van 
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  
 c) Elke zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen.  
 De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak 
op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De 
algemene vergadering dient daartoe met unanimiteit te beslissen; de zaakvoerder mag niet aan 
de stemming deel nemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting 
bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken. 
 d) Na zijn herroeping of ontslag is de zaakvoerder verplicht zijn opdracht verder te 
vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 
 In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste 
benoeming doen van een nieuw zaakvoerder.  
 e) De ontbinding, het ontslag of de afzetting bij rechterlijke beslissing van de zaakvoerder 
zal niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden.   
 f) Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke 
andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de 
zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de 
vervanging van de zaakvoerder. 
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 g) De ambtsbeëindiging van de statutaire zaakvoerder en de ambtsaanvaarding van de 
nieuwe statutaire zaakvoerder, alsmede het verlies respectievelijk de verwerving van het statuut 
van beherend vennoot, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier 
ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift 
daarvan, bestemd voor bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad. Uit deze stukken 
moet blijken dat de aangestelde statutaire zaakvoerder tevens beherend vennoot is, alsmede dat 
hij de enige statutaire zaakvoerder is en de vennootschap kan verbinden. 
 h) Binnen het college van zaakvoerders van Delhaize Management BVBA wordt een 
Auditcomité opgericht. Het college van zaakvoerders van Delhaize Management BVBA mag 
andere comités oprichten. 

Artikel 12. BELANGENCONFLICT 
 Indien de statutaire zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot zijn 
bevoegdheid als zaakvoerder van de vennootschap behoort, zoals bedoeld in artikel 523 van 
het Wetboek van vennootschappen, dan onthoudt hij zich van deze beslissing of verrichting. 
 De desbetreffende beslissing of verrichting wordt genomen respectievelijk uitgevoerd 
door een lasthebber ad hoc die door de algemene vergadering wordt aangesteld. Deze 
lasthebber is niet aansprakelijk dan voor de beslissingen die hij neemt of de verrichtingen die 
hij stelt in het kader van dit ad hoc mandaat. 
 De statutaire zaakvoerder legt omtrent zijn belangenconflict een schriftelijke verklaring 
af die wordt opgenomen in de notulen, en hij stelt de lasthebber ad hoc en de commissaris 
hiervan op de hoogte. 
 Met het oog op de publicatie van dit onderdeel van de notulen in het verslag van de 
statutaire zaakvoerder, bedoeld in artikel 95 van het Wetboek van vennootschappen, 
omschrijft de lasthebber ad hoc in de notulen de aard van de beslissing of de verrichting 
waarmee hij is belast, en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap, en 
verantwoordt hij het betrokken besluit. 
 Het bepaalde in de voorgaande leden is evenwel niet van toepassing wanneer de 
beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoren, betrekking 
hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen 
waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfennegentig ten honderd (95 %) 
bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, 
dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijfennegentig ten honderd (95 %) van 
de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het 
bezit zijn van een andere vennootschap. Het bepaalde in de voorgaande leden is evenmin van 
toepassing wanneer de beslissingen van de zaakvoerder betrekking hebben op gebruikelijke 
verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de 
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 
 Artikel 13. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER 
 De statutaire zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te 
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met 
uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. 
 Artikel 14. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT – 
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID 
 De statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en 
buiten rechte. 
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 Artikel 15. BIJZONDERE VOLMACHTEN 
 De statutaire zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen 
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn 
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun 
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de statutaire zaakvoerder in 
geval van overdreven volmacht. 
 Artikel 16. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER 
 De statutaire zaakvoerder is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de 
verbintenissen van de vennootschap. 
 Artikel 17. SALARIS 
 Het mandaat van de statutaire zaakvoerder wordt niet bezoldigd behoudens 
andersluidend besluit van de algemene vergadering. In voorkomend geval kan de algemene 
vergadering aan de statutaire zaakvoerder toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten 
op zijn bezoldiging te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering 
tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. Niettegenstaande het 
voorgaande, worden normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de statutaire 
zaakvoerder doet in de uitoefening van zijn functie vergoed. Zij worden onder de algemene 
kosten in rekening gebracht. 

HOOFDSTUK IV - TOEZICHT 
 Artikel 18. BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS 
 De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer 
commissarissen, aangesteld en bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen. Zij worden aangesteld voor een periode van drie jaar; het mandaat van de 
uittredende commissaris houdt op onmiddellijk na de jaarvergadering. 

HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING 
 Artikel 19. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt jaarlijks gehouden op de 
vierde donderdag van de maand mei om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, 
heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. 

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap 
of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. 
 Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals 
uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met 
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle 
vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone 
algemene vergadering.   
 Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag worden 
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. 
 De algemene vergaderingen van vennoten mogen worden bijeengeroepen door de 
statutaire zaakvoerder, de commissaris(sen) of, in voorkomend geval, de vereffenaars en moeten 
worden bijeengeroepen op aanvraag van de vennoten die alleen of samen één/vijfde van het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen 
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de 
oproepingsbrief medegedeeld. 



 

 

7 

 Artikel 20. BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN 
 a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen 
en te besluiten ter zake van :  
 - de vaststelling van de jaarrekening; 
 - de bestemming van de beschikbare winst; 
 - de benoeming en het ontslag van de commissaris; 
 - de vaststelling van het salaris van de statutaire zaakvoerder en de commissaris;   
 - het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting. 
 b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan 
de statuten, met name om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder, tot vervroegde 
ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de moge-
lijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de statutaire zaakvoerder, de aflossing van 
het kapitaal, de uitkering van interimdividenden, de uitgifte van converteerbare obligaties of 
warrants, de fusie met één of meerdere vennootschappen, de wijziging van het doel van de 
vennootschap en de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere 
rechtsvorm. 
 Artikel 21. BIJEENROEPING 

De houders van aandelen op naam, alsook de statutaire zaakvoerder, commissaris, de 
houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met 
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de 
vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post 
aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben 
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.  

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, alsmede de 
voorstellen tot besluit en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van 
vennootschappen. 

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene 
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich 
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.  

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene 
vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een 
oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping. 

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN 
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de 

statutaire zaakvoerder en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de 
stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking 
worden gesteld. 

Iedere vennoot, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met 
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect of 
van het in artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest, vanaf vijftien 
dagen voor de vergadering, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze 
stukken verkrijgen. 

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid 
van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen 
voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze 
terbeschikkingstelling.  
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Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING  
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van 

effecten voldoen aan de daartoe in artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen 
gestelde voorwaarden en modaliteiten.  

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de 
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met 
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de vennoten. 

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT 
Elke verhinderde effectenhouder mag zich op de algemene vergadering laten 

vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een 
handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekeningen in de zin van de 
toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen). 

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-
mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden 
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de statutaire zaakvoerder 
eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd uiterlijk de zesde dag voor 
de algemene vergadering.  

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST 
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers 

verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de 
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van 
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. 

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN 
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de statutaire zaakvoerder of, in 

geval van zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door 
deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter 
van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op 
voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend 
door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in 
een speciaal register bijgehouden.  

Artikel 27. ANTWOORDPLICHT STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN COMMISSARIS(SEN) 
De statutaire zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem worden gesteld door 

de vennoten met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling 
van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de 
vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. 

De commissaris(sen) geeft/ geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld 
door de vennoten met betrekking tot hun verslag. 

Artikel 28. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 
De statutaire zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de 

gewone algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 19 van deze statuten met betrekking 
tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen 
afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de 
algemene vergadering hieromtrent. 

De statutaire zaakvoerder moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met 
dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken na de beslissing tot verdaging. 

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met 
inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de 
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tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en 
op de voorwaarden vermeld in de statuten. 

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist 
definitief over de uitgestelde agendapunten. 

Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM 
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de 

agenda, tenzij in de vergadering alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij 
daartoe met eenparigheid beslissen. 

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal 
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor een 
bepaald aanwezigheidsquorum vereist door de wet. 

Artikel 30. STEMRECHT 
Ieder aandeel geeft recht op één stem. 
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de 

algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders 
over besluit. 

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier 
opgesteld door de statutaire zaakvoerder, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) 
identificatie van de vennoot, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke 
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen 
worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De vennoot die per brief stemt is verplicht 
om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering 
overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven. 
 Artikel 31. BESLUITVORMING - VETORECHT VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER 
 a) De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instem-
ming van de statutaire zaakvoerder bij handelingen die de belangen van de vennootschap jegens 
derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de 
vennootschap wordt aangetast. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen, blanco 
stemmen en nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is 
het voorstel verworpen. 
 a) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van 
een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over 
een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die 
aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de statutair zaakvoerder. Is het genoemde quorum 
niet bereikt of is de statutair zaakvoerder niet aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig ; 
de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of 
vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht of de statutair zaakvoerder er is of niet. 
 Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de 
stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met 
instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde statutair zaakvoerder. Bij de berekening van 
de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco stemmen en de nietige stemmen 
als tegenstemmen beschouwd. 
 Artikel 32. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING 

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden 
verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de 
voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in 
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artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle vennoten, samen met een 
afschrift van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking 
moeten worden gesteld, met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend 
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e-
mailadres vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen 
kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden 
aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. 
Onverminderd artikel 19, worden de schriftelijke besluiten geacht genomen te zijn op de 
datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd 
document. 

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten 
op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op 
de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. 

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING 
 Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG 

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. 
Op het einde van elk boekjaar maakt de statutair zaakvoerder een inventaris, alsmede 

de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze 
documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank 
van België. 

De statutair zaakvoerder stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig 
artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De statutair zaakvoerder is evenwel 
niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan 
de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. 
 Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de 
afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de 
vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek 
van vennootschappen. 
 Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming 
over de aan de statutair zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting. 
 Artikel 34. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE 
 Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, 
de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de winst van de vennootschap uit. 
Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te 
vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.  
 Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal 
aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde statutaire 
zaakvoerder. 

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar 
het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou 
dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens 
de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het 
voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van vennootschappen. 
 Artikel 35. INTERIMDIVIDENDEN 
 De statutaire zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar 
een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het 
lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd 
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming 
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van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. 
Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van 
vennootschappen. 

HOOFDSTUK VII – ONTBINDING - VEREFFENING 
Artikel 36. ONTBINDING - VEREFFENING 
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars 

benoemd door de algemene vergadering.  
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van 

Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het 
Wetboek van vennootschappen. 

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek 
van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De 
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid 
beperken. 
 Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering 
anders beslist. 

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffe-
naars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-
delijke betalingen te doen. 

HOOFDSTUK VIII - ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 37. KEUZE VAN WOONPLAATS 
De statutaire zaakvoerder, eventuele commissaris of vereffenaar van de vennootschap 

die in het buitenland zijn woonplaats of zetel heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie 
geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle 
mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan. 

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van 
elke verandering van woonplaats of zetel. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht 
keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats of zetel.  

Artikel 38. WET- EN REGELGEVING 
Waar in deze statuten wordt verwezen naar wet- en regelgeving wordt daaronder ook 

begrepen de daarvoor van tijd tot tijd in de plaats tredende wet- en regelgeving, indien en 
voor zover deze een gelijke strekking heeft als de wet- en regelgeving die zij vervangt. 

 


