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DELHAIZE LE LION / DE LEEUW COMM.VA

Verslag van de commissaris inzake artikel S59 van het Wetboek van
Vennootschappen, handelend over de geplande wijziging van het
doel van de vennootschap Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm.VA

18 september 2019
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VERSI.AG VAN DE COMMISSARIS INZAKB ARTIKEL 559 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN, HANDELEND OVER DE GEPIANDE WIJZIGINGVAN HET DOELVAN DE
VENNOOTSCHAP DELHAIZE LE LION / DE LEETIW COMM.VA

l. Opdracht

Delhaize Le Lion/ De Leeuw Comm.VA (hierna "de Vennootschap"), met maatschappelijke zetelte
sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), osseghemstraat 53, heeft de commissaris, pwc
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, opdracht gegeven
om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen schrijft in het geval van wijziging van doel van de
vennootschap het volgende voor:

(Art. 559)
"lndien de statutenwijziging betrekking heeft op het doelvan de vennootschap, moet de
raad van bestuur de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat
in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passrya
gevoegd die niet m6er dan drie maanden voordienis uasfgesfeld. De commissan'ssen
brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

Een exemplaar van deze verslagen kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.
Het ontbreken van deze verslagen heeft de nietigheid van de bes/issrng van de
algemene vergadering tot gevolg.

De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze over een wijziging van het
doel van de vennootschap beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen niet
alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de hetft
van het totale aantal winstbewijzen, indien er zulke effecten zijn.

ls deze voorwaarde niet veruuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Opdat de
tweede vergadering op geldige wijze kan beraadslagen ,en besluiten, is het voldoende
dat enig deel van het kapitaal er vertegenwoordigd is.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij ten minste vier vijfde van de
stem me n heeft verkreg e n.

De winstbewijzen geven recht op 66n stem per effect, niettegenstaande etke hiermee
strijdige bepaling in de statuten. ln het geheel kunnen aan die effecten niet meer
stemmen worden toegekend dan de helft van het aantal dat toegekend is aan de
gezamenlijke aandelen; bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer
dan twee derde van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen. Worden de aan
de beperking onderworpen stemmen in verschillende zin uitgebracht, dan wordt de
vermindering evenredig toegepast; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd."

Dit verslag werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgesteld als informatiebasis voor de
buitengewone Algemene Vergadering met het oog op het nemen van een beslissing m.b.t. het
wijzigen van het maatschappelijk doel van de Vennootschap. Wij hebben ons gebaseerd op de
Algemene controlenormen en op de Bijkomende norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgid
zoals uitgevaardigd door het lnstituut van de Bedrijfsrevisoren (lBR).
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ll. ldentificatie van de voorgenomen verrichting

Wij hebben kennis genomen van (i) het voornemen van de Vennootschap om op 10 oktober 2019 in
een buitengewone Algemene Vergadering over te gaan tot een statuten- en doelswijziging en (ii) het
verslag van het bestuursorgaan (statutaire zaakvoerder) opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het
Wetboek van Vennootschappen.

De voorgestelde wijziging van de statuten door het bestuursorgaan (statutaire zaakvoerder) is
ingegeven door de noodzaak om het maatschappelijk doel van de Vennootschap aan te passen aan
de nieuwe geplande activiteiten van de Vennootschap.

ln dit kader stelt het bestuursorgaan (statutaire zaakvoerder) voor het maatschappelijk doel als volgt
te wijzigen:

De vergadering beslist het doelvan de Vennootschap te wijzigen door inlassing na de tweede alinea
van artikel 3 van de statuten van de volgende tekst:
"De vennootschap heeft eveneens a/s doel de activiteit van:
- vervoerder van goederen over de weg tegen vergoeding voor derden;
- veruoerder van goederen over de weg voor eigen rekening;
- fussenpersoon op het gebied van goederenveruoer, in he,t bijzonder, maar niet beperkt tot, de
activiteit van vervoercommissionair en/of commissionair-expediteur en/of vervoermakelaar.
De vennootschap mag, op om het even welke manier, voor eigen rekening, voor rekening van een
derde, door of met derden, eet- en drankgelegenheden verkrijgen, verhuren, beheren en/of uitbaten
met het oog op het verbruik van drank en/of voedsel ter ptaatste of on the go evenals atte diensten
leveren die nuttig of nodig zijn voor deze activiteit."

lll. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan (statutaire zaakvoerder) voor het opstellen
van de staat van activa en passiva per 31 juli 2019

Het bestuursorgaan (statutaire zaakvoerder) is verantwoordelijk voor het opstellen van de
samenvattende staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 juli 2019, met een
balanstotaal van EUR 2.497.202.073 en een eigen vermogen ten bedrage van EUR 797.833.738. De
datum waarop deze staat is opgesteld gaat niet meer dan drie maanden terug v66r de datum van de
buitengewone algemene vergadering die zich over het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel van de vennootschap uitspreekt.

Deze staat vloeit voort uit de balans op datum van 31 juli 2019 en werd opgesteld overeenkomstig de
voorschriften van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van
vennootschappen. De voor het opstellen van de staat van activa en passiva toegepaste
waarderingsregels zijn consistent met de waarderingsregels die per 31 december 2018 werden
toegepast voor het opstellen van de jaarrekening.
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lV. Verantwoordelijkheid van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie te formuleren over deze staat op basis van de
door ons uitgevoerde beoordeling. Wij hebben de staat van activa en passiva van de Vennootschap
per 31 iuli2019 aan een beoordeling onderworpen overeenkomstig ISRE 2410, "Beoordeling van
tussentijdse financidle informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit", zoals
uitgevaardigd door de lnternationalAuditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Deze norm vereist dat onze beoordeling wordt georganiseerd en uitgevoerd ten einde een beperkte
mate van zekerheid te verkrijgen dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat, overeenstemt met de boekhouding en is opgesteld op basis van de waarderingsregels
toegepast bij het opstellen van de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018.

Een beoordeling bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaakbrl de voor financidn en
administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een overeenkomstig de lnternational Standards on Auditing (lSA's) uitgevoerde controle. Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van
alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden
onderkend. Bijgevolg brengen wij geen dergelijk controleoordeel over deze staat tot uitdrukking.

Wij hebben geen weet gehad van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na 31 juli 2019, zijnde
de datum van afsluiting van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, die een aanpassing
van voormelde staat zouden noodzakelijk maken.

V. Besluit

Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva
van de Vennootschap Delhaize Le tion/ De Leeuw Comm.VA per at juli 2019, met een balanstotaal
van EUR 2.497.202.073 en een eigen vermogen ten bedrage van EUR 797.833.738. Onze opdracht
werd uitgevoerd in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel.

Op basis van het door ons uitgevoerde beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat er
ons toe brengt ervan uit te gaan dat van materieel belang zijnde aanpassingen van de staat van activa
en passiva per 31 juli 2019 zouden vereist zijn.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en
is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Sint-Stevens-Woluwe, 1 8 septemb er 2019

De commissaris
PwC Bed n bcvba
Ve door

Bedrijfsrevisor

Biilage: Staat van activa en passiva van Delhaize Le Lion/ De Leeuw Comm.VA per 31 juli 2019
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BIJLAGE 1: STAAT VAII ACTM EN PASSM

Bedraeen in EUR Code 3U07t20r9
ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateri6le vaste activa
Materidle vaste activa

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uikusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materidle vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

F'inanci6le vaste activa
Verbonden ondernemingen

Deelnemingen
Vorderingen

Ondememingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Deelnemingen
Vorderingen

Andere financidle vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

20
21128

2t
22/27

22

23

24
25
26

27

28
280/t
280
281

28213

282
283

284/8

284
28s/8

196.034
974.771.9s3

146.372.247,78

s97.598.788
27s.579.466
170.301.598
37.863.926

1.192.789

70.543.551

42.117.458

230.800.918
230.535.477

r50.638.s69
79.896.907

0

0

0

265.441

lo2.2ll
163.230

Bedrasen in EUR Codes 31t07t2019

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan 66n jaar

Handelsvorderingen
Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden

Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste 66n jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

291s8
29
290
291

J

30136

3013t
32
33

34

36

37
40141

40
4t

s0ts3
50

st/s3
54/58

490/t

35

1.522.234.085
21.248.959

642.537
20.606.422

223.232.768
223.232.768

2.348.008
5.407.879

313.092
201.104.480

0

14.059.308

0

602.722.037
552.340.685

50.381.352

0

0

0

654.298.3s3

20.731.969
TOTAAL DERACTryA 20158 2.497.202.072.90

Bedrasen in EUR Code 3U07t20r9
PASSIEF
EIGEN VERMOGEN
KAPITAAL

Geplaatst kapitaal

t0/15
l0

100

-797.833.738,49
-575.594.258,73
-575.594.258,73



Niet opgewaagd kapitaal
Uitgiftepremies
If erwaarderingsmeerwaarden
Reserves

Wettelijke reserve
Onbeschikbare reseryes

Voor eigen aandelen
Andere

Belastingvrij e reseryes
Beschikbare reseryes

Overgedragen winst/verlies (+)/o
Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Belastingen
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten

101

il
t2
t3

130
131

l3 l0
l3l I
t32
133
t4
15

t9
l6

t60ls
160

l6r
162
163

t64/5
168

0,00
0,oo
0,oo

-57.559.426,00
-57.559.426,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-164.680.053,76
0,00
0,00

-27.100.681,02
-27.100.681,02

-1.842.397,77
0,00
0,00

-1.288.739,66
-23.969.543,59

Codes 3u07t2019Bedragen in EUR
SCHULDEN

Schulden op meer dan 66n jaar
Financidle schulden

Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde leningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen

Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

Schulden op ten hoogste 66n jaar

Schulden op meer dan 66njaar die binnen hetjaar vervallen

Financiele schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen

Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden
Overlonende rekeninsen

17149
t7

t7014
t70
t7l
t72
t73
174
175
1750
t75l
176

178/9
42148

42

43
43018
439
44

440/4
441
46

45

45013

4s4/9
47148

492/3

-1.672.267.653,39
-3.710.834,72
-t.752.834,72

0,00
0,00

-t.752.834,72
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-1.958.000,00
-1.662.161.489,38

-400.515.452,76

-123.366.848,47
-945.214,02

-122.421.634,45
-970.107.483,29
-970.107.483,29

0,00
0,00

-163.71t.957,81

-35.233.596,16
-t28.478.361,65

-4.459.747,05
-6.39s329,29

0,00

-2.497.202.072.90TOTAAL DERPASSIVA r0t49


