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SDS/D13342
“DECEUNINCK”
Naamloze vennootschap
die een openbaar beroep doet
of heeft gedaan op het spaarwezen
Brugsesteenweg 374
8800 ROESELARE
Ondernemingsnummer 0405.548.486 RPR Kortrijk
Btw-nummer BE 405.548.486
31.10.1941 :

Oprichting als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam “Etablissements Deceuninck”
Notaris Edgard Reynaert te Staden
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
16.11.1941 onder nummer 15783

31.07.1974 :

Omzetting in naamloze vennootschap onder de
naam “N.V. Plastics Deceuninck S.A.”
Notaris Pieter Vander Heyde te Rumbeke
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
nummer 3457-3

22.10.2003 :

Wijziging statuten – Actualisering van de statuten
door het aannemen van een volledig nieuwe tekst
van de statuten
Notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk-Aalbeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
12.11.2003 onder nummer 03118493

31.12.2003 :

Vernietiging van ingekochte eigen aandelen –
Wijziging statuten
Notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk-Aalbeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
19.01.2004 onder nummer 04008661

24.10.2006 :

Verlenging van de machtiging van de Raad van
Bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen
aandelen – Wijziging statuten.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk-Aalbeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
14.11.2006 onder nummer 06172058

09.11.2007 :

Aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing
van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten - Machtiging inzake verkrijging

Bladzijde -2en vervreemding van eigen aandelen - Wijziging
statuten.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk-Aalbeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
03.12.2007 onder nummer 07173577
16.06.2008 :

Toegestane kapitaal - Wijziging statuten.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck met standplaats te
Kortrijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
03.07.2008 onder nummer 08099060

26.06.2009 :

Besluit tot kapitaalverhoging – Goedkeuring van
bepalingen inzake controlewijziging.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck met standplaats te
Kortrijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
20.07.2009 onder nummer 09103085
en 30.07.2009 onder nummer 09109192

14.10.2009 :

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging - Wijziging statuten.
Notaris Dirk Vanhaesebrouck met standplaats te
Kortrijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
09.11.2009 onder nummer 09157354

31.12.2009 :

Uitgifte van warranten - Goedkeuring van het
warrantenplan 2009 - Verlenging van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen
aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig
nadeel voor de vennootschap - Machtiging inzake
verkrijging en vervreemding van eigen aandelen –
Verlenging toegestane kapitaal – Machtiging tot
gebruik van het toegestane kapitaal in geval van
openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap - Benoeming van bijkomende bestuurders - Wijziging statuten
Notaris Dirk Vanhaesebrouck met standplaats te
Kortrijk
Ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam
luidt “Deceuninck”.
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Zij is een handelsvennootschap en heeft de hoedanigheid
van een vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft
gedaan op het spaarwezen.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd te 8800 ROESELARE, Brugsesteenweg,
374.
De zetel kan verplaatst worden in België binnen het nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel –
hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Bij beslissing van de raad van bestuur mogen er bijhuizen,
kantoren en agentschappen opgericht worden, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel :
- Het vervaardigen en verhandelen van alle voorwerpen in
thermoplastische kunststoffen en daarmee verwante artikelen.
- De fabricatie en commercialisatie, in binnen- en buitenland, van alle kunststoffen en van alle producten in welkdanige grondstoffen ook. Het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging en de commercialisering van nieuwe
producten, het scheppen van nieuwe technologieën en hun
toepassingen met het oog op een gunstiger energie- en
grondstoffenverbruik en/of een verbeterde bescherming van
het leefmilieu. Het ontwerpen, het vervaardigen en de
handel in alle voorwerpen die vatbaar zijn voor recuperatie
en/of recyclage van afvalmateriaal, kunststoffen en
aanverwante producten.
- Verder alle verrichtingen die met de bovenstaande beschrijving van het doel verband houden en/of die van aard
zijn om de verwezenlijking ervan te begunstigen, te
bevorderen of te vergemakkelijken, voornamelijk de
vervaardiging, de handel, de in- en uitvoer, het plaatsen,
het huren en verhuren van machines, personeel en/of
uitbatingseenheden.
Verder kan de vennootschap alle onroerende en roerende
verhandelingen en verrichtingen doen en alle verrichtingen
stellen die van financiële en industriële of commerciële aard
zijn en welke rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden
met het doel of de verwezenlijking daarvan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich door alle middelen interesseren
in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, zowel
binnen- als buitenlandse, welke een gelijk, analoog of
verwant doel hebbend of welke uit hun aard de ontwikkeling
van
haar
onderneming
kunnen
begunstigen,
haar
grondstoffen kunnen aanbrengen of de verkoop van haar
producten kunnen vergemakkelijken of die in het algemeen
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kunnen bijdragen of nuttig of bevorderlijk kunnen zijn voor
de verwezenlijking van haar doel.
Artikel 4: Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van
de algemene vergadering, beraadslagende zoals voorzien
door het Wetboek van Vennootschappen inzake de wijziging
van de statuten.
TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfennegentigduizend euro (€ 42.495.000,00), vertegenwoordigd door honderd en zeven miljoen zevenhonderd
vijftig duizend (107.750.000) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderd en zeven miljoen zevenhonderd vijftigduizendste (1/107.750.000 s t e ) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Historiek
De vennootschap werd oorspronkelijk gesticht onder de
vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam van "Etablissements Deceuninck" bij akte verleden voor meester Edgard Reynaert, destijds Notaris te Staden, op éénendertig oktober negentienhonderd éénenveertig.
Bij akte verleden voor Meester Pieter Vander Heyde, Notaris te Rumbeke de eenendertigste juli negentienhonderd
vierenzeventig, werd de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid omgevormd in naamloze vennootschap met
als naam "N.V. PLASTICS DECEUNINCK S.A.” en werd het
bedrag van het kapitaal behouden op twintig miljoen frank
(20.000.000 BEF) en werden de twintigduizend (20.000) bestaande aandelen titel per titel tegen twintigduizend
(20.000) aandelen zonder vermelding van waarde omgeruild.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van zeventien december negentienhonderd vierenzeventig,
waarvan proces-verbaal opgemaakt werd door de genoemde
Notaris Pieter Vander Heyde werd als nieuwe naam aangenomen: "N.V.-D.P.G.-S.A.".
Bij onderling verbonden beslissingen van de buitengewone
algemene vergadering van vijf maart negentienhonderd vijfentachtig, waarvan proces-verbaal opgemaakt werd door
Meester Paul Dehaene, Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, op
zelfde datum, werd de naam gewijzigd in "DECEUNINCK
PLASTICS INDUSTRIES" en verder:
- werd het kapitaal verhoogd van twintig miljoen frank
(20.000.000 BEF) op vierentachtig miljoen negenhonderd
negenennegentigduizend
tweehonderdvijftig
frank
(84.999.250 BEF) door uitgifte van duizend vijfhonderd
vijftig (1.550) nieuwe aandelen zonder vermelding van
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waarde van hetzelfde type als de bestaande aandelen welke
nieuwe aandelen onmiddellijk onderschreven werden door
inbreng in speciën.
- werd het kapitaal verhoogd van vierentachtig miljoen negenhonderd
negenennegentigduizend
tweehonderdvijftig
frank (84.999.250 BEF) op driehonderddertig miljoen frank
(330.000.000 BEF) zonder uitgifte van nieuwe aandelen
door eenvoudige voorafname van de som van tweehonderdvijfenveertig
miljoen
zevenhonderd
vijftig
frank
(245.000.750 BEF) op de beschikbare reserve en de
overgedragen winst en de incorporatie hiervan in het
kapitaal.
- werden na deze beide kapitaalsverhogingen de éénentwintigduizend vijfhonderd vijftig (21.550) bestaande aandelen
vervangen door vierhonderd éénendertigduizend (431.000)
nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde door omwisseling van ieder bestaand aandeel tegen twintig (20) nieuwe
aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor notaris Yves Ameye te Roeselare, ter
vervanging van notaris Paul Dehaene te Gent-SintAmandsberg,
op
veertien
april
negentienhonderd
achtentachtig werden de vierhonderd éénendertig duizend
(431.000) aandelen, vervangen door twee miljoen honderd
vijfenvijftig duizend (2.155.000) aandelen door omwisseling
van één oud aandeel tegen vijf nieuwe aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor notaris Geert Vanwijnsberghe te Roeselare
(Beveren) op vier juni negentienhonderd negenennegentig
werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een
bedrag van zevenhonderd zevenentachtig duizend honderd
tachtig frank (787.180 BEF) om het te brengen van
driehonderd dertig miljoen frank (330.000.000 BEF) naar
driehonderd dertig miljoen zevenhonderd zevenentachtig
duizend honderd tachtig frank (330.787.180 BEF), door
incorporatie van reserves ten belope van voormeld bedrag,
zonder creatie van nieuwe aandelen.
Bij algemene vergadering vier juni negentienhonderd negenennegentig werd beslist om het kapitaal voortaan in euro uit
te drukken en wel ten bedrage van acht miljoen tweehonderd
duizend euro (€ 8.200.000).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor meester Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met standplaats Aalbeke, op elf juli tweeduizend en
drie, werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van tweehonderd negenennegentig duizend euro (€ 299.000) om het
te brengen van acht miljoen tweehonderd duizend euro (€
8.200.000) op acht miljoen vierhonderd negenennegentigduizend euro (€ 8.499.000), ingevolge fusie door opslorping
van de naamloze vennootschap “Deceuninck Compound” en
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door creatie van honderd éénenzeventig duizend zeshonderd
en twee (171.602) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één éénentwintig miljoen zevenhonderd éénentwintig duizend zeshonderd en tweede (1/21.721.602 d e ) van het kapitaal.
Artikel 7: Kapitaalverhoging in geld – Vruchtgebruik –
Voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Is een
aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van
voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij anders is
overeengekomen. Laat de naakte eigenaar het recht van
voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen
hem toe in volle eigendom.
Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend volgens de modaliteiten, voorzien door het Wetboek van vennootschappen, maar
mag, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering of binnen het kader van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur,
binnen de voorwaarden voorzien door voormeld wetboek
en/of onderhavige statuten.
Artikel 8 : Vorm van de effecten.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd,
binnen de beperkingen voorgeschreven door de wet.
Elke eigenaar van effecten kan op elk ogenblik en op zijn
kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op
naam of in gedematerialiseerde effecten.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register
gehouden voor elke categorie van effecten op naam. Elke
houder van effecten kan inzage nemen van het register dat
op zijn effecten betrekking heeft.
Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door
een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de
houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De effecten aan toonder die op een effectenrekening zijn ingeschreven, worden op 1 januari 2008 van rechtswege omgezet en bestaan vanaf die datum nog uitsluitend in gedematerialiseerde vorm. De andere effecten aan toonder worden,
naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening
worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.
De effecten aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden op 1 januari 2014 van rechtswege
omgezet in gedematerialiseerde effecten.
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Artikel 9: Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik
bezwaard of in pand gegeven.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars
toebehoren of met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan heeft de
vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op
te treden.
TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10: Samenstelling van de raad van bestuur – Bezoldiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders. De algemene
vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.
De algemene vergadering beslist of, en in welke mate, het
bestuursmandaat zal worden bezoldigd.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders die speciale
functies of opdrachten vervullen en aan de directeurs vaste
en/of veranderlijke vergoedingen toekennen.
Artikel 11: Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht
verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Artikel 12: Duur bestuurdersmandaat
De opdrachten van de bestuurders hebben een duurtijd van
maximum zes jaar. De algemene vergadering bepaalt bij de
benoeming de duurtijd van de opdracht. De uittredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar. Hun opdrachten eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij
vervallen.
Artikel 13: Voorzitter
De raad kiest een voorzitter onder zijn leden.
Ingeval van belet van de voorzitter, wordt de raad voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders, tenzij de
voorzitter zelf zijn plaatsvervanger zou aangeduid hebben.
Artikel 14: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen ten zetel of op iedere andere plaats zo vaak de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van de bestuurder
die hem vervangt.
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De raad van bestuur moet eveneens bijeengeroepen worden
op aanvraag van twee bestuurders die de agenda moeten opstellen.
De bijeenroepingen zullen ten minste vijf dagen op voorhand
gedaan worden, behoudens in geval van hoogdringendheid
die zal moeten gerechtvaardigd worden in het procesverbaal van de vergadering. De vergaderingen worden
gehouden op de plaats die aangeduid is in de
bijeenroepingen.
De bijeenroepingen zijn niet vereist indien alle leden erin
toestemmen te vergaderen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen zo ten minste de helft van zijn leden in functie, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen
behoudens de in onderhavige statuten aangestipte uitzonderingen. In geval van staking van stemmen is de stem van de
Voorzitter doorslaggevend.
In geval van tegenstrijdigheid van belangen dient de wettelijke regeling terzake nageleefd te worden.
Iedere bestuurder die belet is, kan zelfs bij een gewone brief
per telegram, telex, telefax of een analoog procédé, aan een
andere bestuurder volmacht geven om in zijn plaats te stemmen en in dat geval zal de volmachtgever geacht worden
aanwezig te zijn.
Geen enkel lid van de raad mag nochtans meer dan één van
zijn medeleden vertegenwoordigen noch over meer dan twee
stemmen beschikken, de zijne en deze van zijn
volmachtgever.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor het vaststellen van de jaarrekening en de aanwending van het
eventuele toegestane kapitaal.
Artikel 15: Besluitvorming
De beraadslagingen van de raad worden opgeschreven in
het bijzonder register der notulen. Deze notulen worden
getekend door de leden van de raad die aan de
beraadslaging deelgenomen hebben. Ingeval van weigering
tot tekenen wordt er melding van gemaakt in de notulen van
de zitting. De leden die de minderheid vormen kunnen hun
mening en opmerkingen doen opnemen in de notulen zo zij
het gepast achten om hun verantwoordelijkheid te dekken
onverminderd nochtans hetgeen voorzien in het toepasselijke
wetsartikel.
De afschriften en uittreksels in alle omstandigheden over te
leggen worden voor eensluidend verklaard en getekend door
de voorzitter of een ander bestuurder.
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Artikel 16: Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet en de onderhavige
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser en verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen
welke worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien
die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen
voldoende bewijs.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap bij
haar handelingen en in rechte
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht inzake dagelijks bestuur welke de raad van bestuur kan toekennen aan
het orgaan van dagelijks bestuur en onverminderd
bijzondere delegaties te verlenen door de raad van bestuur,
zijn twee gezamenlijk optredende bestuurders bevoegd, om
de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen, zonder dat zij tegenover derden van een
voorafgaandelijke beslissing van de raad moeten doen
blijken. De bedoelde twee bestuurders blijven echter onder
het gezag van de raad van bestuur en tegenover de
vennootschap persoonlijk verantwoordelijk voor alle
nadelige gevolgen welke hun handelingen aan de
vennootschap kunnen veroorzaken.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid
het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat
opdragen aan één of meerdere bestuurders of andere
personen. De bestuurders aan wie de raad aldus het
dagelijks bestuur opdraagt zullen de titel voeren van
gedelegeerd bestuurder. Zij zijn verplicht de richtlijnen van
de raad van bestuur te volgen.
Artikel 19: Auditcomité
De raad van bestuur richt in zijn schoot een auditcomité op,
uitsluitend samengesteld uit een oneven aantal niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke
bestuurders zijn. Het auditcomité bestaat minstens uit drie
leden.
Het auditcomité zal minstens belast zijn met volgende taken:
- de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget
waarnemen;
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- de auditwerkzaamheden opvolgen alsmede het permanent
toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris;
- de betrouwbaarheid van de financiële informatie
evalueren;
- toezicht uitoefenen op de interne controle die wordt georganiseerd door het management van de vennootschap.
Het auditcomité is bevoegd om onderzoek in te stellen in
elke aangelegenheid die onder zijn bevoegdheid valt. Te
dien einde beschikt het over de nodige werkmiddelen, heeft
het toegang tot alle informatie en kan het interne en externe
deskundigen om advies vragen.
De benoemingsvoorwaarden, de wijze van beraadslaging en
beslissingsvorming, evenals de rapporteringsprocedures
worden vastgelegd in een reglement van inwendige orde opgesteld door de raad van bestuur in samenspraak met het
auditcomité.
Artikel 20: Remuneratiecomité
De raad van bestuur kan in zijn schoot een remuneratiecomité oprichten, dat uitsluitend is samengesteld uit een
oneven aantal niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de
meerderheid
onafhankelijke
bestuurders
zijn.
Het
remuneratiecomité bestaat uit minstens drie leden. Het is
belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad
inzake de bezoldiging en andere vormen van vergoeding van
de bestuurders en de leden van de directie van de
vennootschap.
De benoemingsvoorwaarden, de wijze van beraadslaging en
beslissingsvorming, evenals de rapporteringsprocedures
worden in dat geval vastgelegd in een reglement van
inwendige orde opgesteld door de raad van bestuur in
samenspraak met het remuneratiecomité.
TITEL IV: CONTROLE
Artikel 21: Commissaris
De controle van de maatschappelijke verrichtingen wordt
toevertrouwd aan één of meer commissarissen, die gekozen
worden
onder
de
leden
van
het
Instituut
der
Bedrijfsrevisoren en die de titel dragen van commissaris,
benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering. Deze
worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Zij zijn
herkiesbaar.
De vergoedingen van de commissarissen bestaan uit een
vaste som die bij de aanvang en voor de duur van hun
opdracht door de algemene vergadering vastgesteld wordt.
Zij kunnen mits akkoord der partijen gewijzigd worden.
Buiten deze vergoedingen mogen de commissarissen geen
enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap
ontvangen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten
toestaan, noch waarborgen geven of stellen te hunnen bate.
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TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergadering.
leder jaar op de tweede dinsdag van de maand mei, om elf
uur, heeft de gewone algemene vergadering plaats in de
zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats
aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De raad van bestuur heeft staande de zitting het recht de algemene vergadering met drie weken te verdagen.
De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en bijhorende
toelichting, definitief af te sluiten.
Na goedkeuring van de jaarrekening bestaande uit de
balans, de resultatenrekening en bijhorende toelichting doet
de algemene vergadering bij bijzondere stemming uitspraak
over de kwijting van de bestuurders en commissaris(sen).
Deze kwijting is slechts geldig zo de jaarrekening bestaande
uit de balans, de resultatenrekening en bijhorende
toelichting, geen enkele weglating of onjuiste gegevens
bevat die de echte toestand van de vennootschap verbergen
en wat betreft de daden gesteld buiten de statuten slechts zo
ze speciaal vermeld worden in de uitnodigingen.
De raad van bestuur evenals de commissarissen kunnen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen. Zij
moeten ze samenroepen bij schriftelijk verzoek van vennoten
die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en dit
binnen de drie weken van het verzoek.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
worden gehouden ten zetel of op iedere andere plaats in
België vermeld in de uitnodigingen.
Artikel 23: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
De aandeelhouders zullen zich kunnen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen mogen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke
vertegenwoordigers en de rechtspersonen door hun organen
of conventionele vertegenwoordigers.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de
volmachten bepalen en eisen dat zij tenminste vijf (5) volle
werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats(en) worden neergelegd.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden
voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 24: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
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Artikel 25: Besluitvorming in de algemene vergadering
De algemene vergadering is geldig samengesteld welk ook
het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en de besluiten
worden genomen meerderheid tegen minderheid, behoudens
hetgeen in het Wetboek van vennootschappen gezegd wordt
nopens bijzondere vereiste meerderheden. De raad van bestuur zal telkens in iedere algemene vergadering het recht
hebben om de vergadering te verdagen met drie weken.
In geval van wijziging der statuten, kapitaalsverhoging en
ontbinding van de vennootschap zullen de door de wet gestelde voorwaarden dienen nageleefd te worden.
Artikel 26: Voorzitterschap op de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur.
In geval van afwezigheid of belet wordt hij vervangen door
de oudste bestuurder die aanvaardt, tenzij de voorzitter zelf
een bestuurder aangeduid had om hem te vervangen.
Artikel 27 : Oproepingen - Toelatingsvoorwaarden.
De oproepingen voor de algemene vergadering vermelden de
agenda en worden gedaan zoals voorzien door de wet.
Om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen moeten :
- de houders van aandelen aan toonder hun aandelen neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen
aangegeven in de oproeping, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering. Zij worden
toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest, bewijs van de neerlegging van de aandelen.
- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf (5)
volle werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van
hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen,
alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste
vijf (5) volle werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen
aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen tot op de datum van de algemene vergadering
wordt vastgesteld, neerleggen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden
voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 28: Notulen
De vennootschap houdt een register der notulen van de algemene vergaderingen. De notulen van deze vergaderingen
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worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering
bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de
afschriften of uittreksels in rechte of aan derden af te
leveren, worden ondertekend door de personen die de
vennootschap kunnen verbinden ongeacht of zij aan de
vergadering hebben deelgenomen.
TITEL VI: BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING WINSTVERDELING - RESERVE
Artikel 29: Boekjaar
Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar.
Artikel 30: Inventaris - Jaarrekening
Op éénendertig december van ieder jaar stelt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op.
Het jaarverslag van de bestuurders wordt opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 31: Bestemming van de winst - Reserve
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt jaarlijks
minstens vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt
op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van
de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de
wettelijke reserve wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de
jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Artikel 32 : Uitkering van de dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om volgens de wettelijke
voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar een of meerdere interimdividenden uit te keren. De dividenden en interimdividenden zullen betaald worden op de data en de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 33: Benoeming vereffenaar - Bevoegdheden
In geval van ontbinding van de vennootschap zullen vereffenaars benoemd worden, aandeelhouders of niet.
De machten van de vereffenaars en de te volgen methode
voor de vereffening zullen geregeld worden door de
algemene vergadering en bij gebreke daaraan door de
toepasselijke wetsartikelen.
Artikel 34: Verdeling van het vereffeningsoverschot
Na aanzuivering van het passief tegenover derden of na consignatie van deze bedragen zal het overblijvend actief onder
alle aandelen verdeeld worden.
Artikel 35: Keuze van de woonplaats
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Iedere niet in België gedomicilieerde vennoot, bestuurder,
commissaris of vereffenaar is gehouden er keuze van woonplaats te doen voor al hetgeen betrekking heeft op de uitvoering van deze statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze zal van
rechtswege verondersteld worden dat deze gedaan werd ter
zetel van de vennootschap waar alle betekeningen, aanmaningen en dagvaardingen geldig aan de belanghebbende
kunnen gedaan worden.
Afschrift ervan zal bij aangetekend schrijven gezonden worden naar de laatst gekende woonplaats van de belanghebbende.
Artikel 36: Wetboek van vennootschappen
De partijen bedoelen zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen en dientengevolge zullen de
bepalingen van dit wetboek waarvan door deze akte niet
geldig afgeweken is, geacht worden er ingeschreven te zijn
en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende
bepalingen van dit wetboek worden als niet geschreven
beschouwd,
zonder
dat
hieruit
een
geval
van
nietigverklaring van deze akte kan voortvloeien.
TITEL VIII : TIJDELIJKE BEPALINGEN
Artikel 37 : Toegestane kapitaal.
De raad van bestuur is gemachtigd om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de
wijziging van artikel 37 der statuten, waartoe besloten werd
door de algemene vergadering van 31 december 2009, in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke
beperkingen, het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één
of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de
voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, zowel
door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals
door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies, met
of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om in één of
meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties,
obligaties met warrants of warrants die al dan niet
verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles
ten belope van een maximum globaal bedrag van
tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfennegentigduizend
euro (€ 42.495.000,00).
Evenwel mag de kapitaalverhoging waartoe besloten wordt
door de raad van bestuur niet vergoed worden door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.
De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking van de aanpassing
van artikel 37 der statuten, waartoe besloten werd door de
algemene vergadering van 31 december 2009, in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, de door de huidige bepaling toegestane machtiging te gebruiken om het kapitaal te
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verhogen, in de gevallen, onder de voorwaarden en binnen
de beperkingen van artikel 607 van het Wetboek van
vennootschappen.
De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van
de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de
voorgaande alinea’s, erin begrepen de eventuele betaling
van de uitgiftepremies.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea’s
(en inclusief bij de uitgifte van converteerbare obligaties of
warrants), bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig artikelen
592
en
volgende
van
het
Wetboek
van
vennootschappen de termijn en de andere voorwaarden van
de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van
voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan
tevens, overeenkomstig zelfde artikelen 592 en verder, in het
belang van de Vennootschap en onder de voorwaarden door
de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders
beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere
bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze personen
behoren tot het personeel van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen.
Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige
bepaling, dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar
een onbeschikbare rekening genaamd “uitgiftepremies”
waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan
echter steeds ingelijfd worden bij het maatschappelijk kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen.
Artikel 38 : Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.
De algemene vergadering van 31 december 2009 heeft de
raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 620 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of te vervreemden, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig
nadeel voor de vennootschap.
Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf
de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, worden hernieuwd.
De buitengewone algemene vergadering van 31 december
2009 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar
voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet
lager mag zijn dan veertig eurocent (€ 0,40) en niet hoger
dan zes euro (€ 6,00) en dit op zulke wijze dat de vennoot-
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schap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten
waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent
(20 %) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om deze
aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.
Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor
de eventuele verwerving of vervreemding van aandelen van
de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen
in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf 31 december 2009 en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, hernieuwd
worden.
Voor coördinatie,
in opdracht.
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