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DECEUNINCK NV

Recht van 95,00 euro betaald op aangifte door de minuuthoudende notaris.
REF : SDS/D13342

In het jaar tweeduizend en negen.
Op veertien oktober.
Voor ons, Dirk VANHAESEBROUCK, notaris met standplaats Kortrijk.

IS VERSCHENEN :
"TOM DEBUSSCHERE" gewone commanditaire vennoot-
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schap met zetel te 8850 Ardooie, Sint-Maartensveldstraat 1/J
en met ondernemingsnummer 0810.910.102 rechtspersonenregister Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DEBUSSCHERE Tom Antoon, rijksregister 67.12.24-057.35, geboren te Ieper op 24 december 1967,
wonende te 8850 Ardooie, Sint-Maartensveldstraat 1/J.
Handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap "DECEUNINCK", vennootschap die een
openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen, met
zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374, met ondernemingsnummer 0405.548.486 RPR Kortrijk en met btw-nummer BE 0405.548.486.
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de
naam "Etablissements Deceuninck", blijkens akte verleden
voor meester Edgard Reynaert, destijds notaris te Staden op
31 oktober 1941, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna onder nummer
15783.
De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam "N.V. Plastics Deceuninck S.A.", blijkens akte verleden voor meester Pieter Vander Heyde, destijds notaris te Roeselare-Rumbeke op 31 juli 1974, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 3457-3.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens procesverbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris op 16
juni 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 3 juli daarna, onder nummer 08099060.
De comparante werd benoemd tot bestuurder tot na de jaarvergadering van het jaar 2013, bij besluit van de gewone algemene vergadering gehouden op 12 mei 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni
daarna, onder nummer 09079251.

A. VOORAFGAANDE UITEENZETTING :
De bestuurder, handelend overeenkomstig de bevoegdheden
hem verleend door de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders, gehouden voor de instrumenterende
notaris op 26 juni 2009, zet voorafgaandelijk uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen, dat
de voormelde buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, gehouden
voor de instrumenterende notaris op 26 juni 2009, onder meer
besloten heeft, hierna letterlijk opgenomen uit voormelde akte

"EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
1. De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van
bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig
artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen toe en
wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing van dit
verslag te geven.
2. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om
het kapitaal te verhogen door inbreng in geld tot een maximum bedrag van vijfentachtig miljoen euro (85.000.000,00
EUR) met inbegrip van eventuele uitgiftepremie, middels de
uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde met
VVPR-strips (Nieuwe Aandelen), van dezelfde soort als de
bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten, die bij voorkeur zullen worden aangeboden aan
de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (Kapitaalverhoging).
De Nieuwe Aandelen zullen worden aangeboden en uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in het tweede besluit. Tot de Kapitaalverhoging wordt
beslist onder de opschortende voorwaarden zoals vermeld in
het derde besluit en met de machtigingen zoals vermeld in het
vierde besluit.
Stemming :
Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven
VOOR
12.472.656
TEGEN
ONTHOUDING 138
TWEEDE BESLUIT : VOORWAARDEN EN MODALITEITEN
VAN DE AANBIEDING EN UITGIFTE
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om
de Nieuwe Aandelen aan te bieden en uit te geven overeenkomstig de volgende voorwaarden en modaliteiten
Voorwaarden en modaliteiten
(a) Uitgifteprijs, aantal Nieuwe Aandelen en inschrijvings2-
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ratio
De uitgifteprijs, het aantal nieuwe aangeboden aandelen en
de inschrijvingsratio zullen worden vastgesteld door de raad
van bestuur in overleg met de joint bookrunners van de aanbieding (Joint Bookrunners) en overeenkomstig de overeenkomst van vaste overname die dient te worden aangegaan
tussen de Vennootschap en de vaste overnemers van de aanbieding (Underwriters) (Underwriting Agreement). Aangezien
de definitieve uitgifteprijs op dit ogenblik nog niet is
bepaald, wordt vandaag uitsluitend de minimum uitgifteprijs
van één eurocent (0,01 EUR) vastgesteld.
De uitgifteprijs moet volledig worden volstort in geld bij inschrijving op de Nieuwe Aandelen.
Indien de uitgifteprijs onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen ligt, zal de fractiewaarde van de Nieuwe
Aandelen en bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
Indien de uitgifteprijs de fractiewaarde overschrijdt, zal de
uitgifteprijs worden geboekt als kapitaal tot aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Elk deel van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt, zal worden geboekt
op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening
genaamd "Uitgiftepremies" en kan slechts worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een kapitaalvermindering.
(b) Vorm van de Nieuwe Aandelen en daaraan verbonden
rechten
De Nieuwe Aandelen zullen op naam zijn of in gedematerialiseerde vorm, naar keuze van elke inschrijver. De Vennootschap zal de toelating vragen tot verhandeling van de Nieuwe
Aandelen en de VVPR-strips op de gereglementeerde markt
Euronext Brussel.
De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen
dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen
delen in de winst vanaf enige uitkering met betrekking tot het
boekjaar dat is aangevangen op 1 januari 2009 en in de winst
van de daarop volgende boekjaren. Aan elk Nieuw Aandeel
zal één VVPR-strip worden aangehecht.
(c) Openbare aanbieding van de Nieuwe Aandelen
De Nieuwe Aandelen zullen tijdens de Inschrijvingsperiode
(zoals hieronder gedefinieerd) enkel in België aan het publiek aangeboden worden. Er zullen geen maatregelen genomen worden om de Nieuwe Aandelen in enige andere landen
aan het publiek aan te bieden.
Overeenkomstig de bepalingen van financieel recht toepasselijk in bepaalde landen kan het zijn dat aan bestaande aandeelhouders en andere beleggers die zich in andere landen
dan België bevinden het niet toegelaten wordt om op de Nieuwe Aandelen in te schrijven of hun Voorkeurrechten (zoals
hierna gedefinieerd) te verkopen, zoals zal worden uiteenge-
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zet in het prospectus betreffende de aanbieding.
(d) Inschrijvingsperiodes
De Nieuwe Aandelen zullen bij voorkeur worden aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap gedurende een inschrijvingsperiode van minstens vilftien (15) kalenderdagen overeenkomstig de artikelen 592 en 593 van het
Wetboek van vennootschappen (Inschrijvingsperiode). De begindatum en de einddatum van de Inschrijvingsperiode zullen
worden vastgesteld door de raad van bestuur in overleg met
de Joint Bookrunners.
Aan iedere persoon die aandeelhouder is van de Vennootschap bij het sluiten van de gereglementeerde markt Euronext Brussel op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan
de eerste dag van de Inschrijvingsperiode zal één voorkeurrecht worden toegekend voor elk aandeel aangehouden in de
Vennootschap (Voorkeurrecht). Elk Voorkeurrecht zal recht
geven om, onder voorbehoud van de bepalingen van financieel recht toepasselijk in bepaalde landen waarvan sprake
in punt (c) hierboven, in te schrijven op een aantal Nieuwe
Aandelen dat zal worden vastgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de inschrijvingsratio die hij zal vaststellen. Voorkeurrechten kunnen niet worden gebruikt om in
te schrijven op fracties van aandelen. Onder voorbehoud van
de bepalingen van financieel recht waarvan sprake in punt
(c) hierboven, zullen de Voorkeurrechten overdraagbaar zijn,
ook aan personen die géén bestaande aandeelhouders van de
Vennootschap zijn. De verkrijgers van de Voorkeurrechten
zullen, onder voorbehoud van de bepalingen van financieel
recht waarvan sprake in punt (c) hierboven, het recht hebben
om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen onder dezelfde
voorwaarden als de bestaande aandeelhouders van de
Vennootschap. De Vennootschap zal een aanvraag indienen
voor de toelating tot de verhandeling van de Voorkeurrechten
op de gereglementeerde markt Euronext Brussel gedurende
de volledige Inschrijvingsperiode.
Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode zullen worden vertegenwoordigd door een overeenstemmend aantal scrips (elk een Scrip,
samen de Scrips).
De Scrips zullen tijdens een tweede inschrijvingsperiode
(Plaatsingsperiode) worden verkocht in het kader van een
private plaatsing in België, andere landen in de Europese
Unie of Zwitserland, door middel van een aanbieding met
versnelde bookbuilding. De raad van bestuur kan, in overleg
met de Joint Bookrunners, besluiten dat de scrips ook kunnen
worden verkocht in het kader van een private plaatsing in
andere landen. De begindatum en einddatum van de Plaatsingsperiode zullen worden bepaald door de raad van bestuur
in overleg met de Joint Bookrunners.
Kopers van de Scrips zullen gehouden zijn deze Scrips uit te
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oefenen en in te schrijven op het hiermee overeenstemmende
aantal Nieuwe Aandelen tegen dezelfde uitgifteprijs en overeenkomstig dezelfde inschrijvingsratio zoals toepasselijk gedurende de Inschrijvingsperiode. De Scrips zullen niet overdraagbaar zijn en de Vennootschap zal geen aanvraag doen
om deze toe te laten tot de verhandeling op enige markt.
De verwezenlijking van de Kapitaalverhoging met betrekking
tot de Inschrijvingsperiode en de Plaatsingsperiode zal worden vastgesteld bij authentieke akte van zodra als redelijkerwijs mogelijk na afloop van de Plaatsingsperiode. De eigenlijke uitgifte van de Nieuwe Aandelen in verband daarmee zal
op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.
Indien de gezamenlijke opbrengst van de verkochte Scrips en
van de uitgegeven Nieuwe Aandelen in het kader van de aanbieding van de Scrips, na aftrek van alle kosten met betrekking tot het aantrekken van zulke inschrijvers (met inbegrip
van de belasting op toegevoegde waarde), hoger is dan de totale uitgifteprijs (inclusief enige uitgiftepremie) van de Nieuwe Aandelen die uitgegeven zijn ingevolge de aanbieding van
de Scrips (Surplusbedrag), zal iedere houder van een Voorkeurrecht dat niet werd uitgeoefend op de laatste dag van de
Inschrijvingsperiode recht hebben op een deel van het Surplusbedrag in geld, in evenredigheid met het aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten gehouden door zulke houder op
de laatste dag van de Inschrijvingsperiode. Indien het Surplusbedrag gedeeld door het aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder is dan één eurocent (0,01 EUR), hebben
de houders van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten niet het
recht om een uitbetaling te ontvangen en zal in de plaats
daarvan het Surplusbedrag volledig worden overgedragen
aan de Vennootschap.
(e) Underwriting
Overeenkomstig en onder voorbehoud van de bepalingen van
de Underwriting Agreement waarvan de voorwaarden en modaliteiten nog moeten worden vastgesteld, zullen de Underwriters, bij de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging met betrekking tot de Inschrijvingsperiode
en de Plaatsingsperiode, op de Nieuwe Aandelen inschrijven
voor rekening van de aandeelhouders en de andere beleggers
die tijdens de Inschrijvingsperiode en de Plaatsingsperiode
op dergelijke aandelen hebben ingetekend. De Underwriters
zullen de Nieuwe Aandelen, met de eraan verbonden VVPRstrips, onmiddellijk overdragen aan deze aandeelhouders en
beleggers.
Er wordt voorgesteld dat, indien en in de mate dat niet op alle Nieuwe Aandelen die werden aangeboden in het kader van
de Kapitaalverhoging, aan het eind van de Plaatsingsperiode
werd ingetekend door aandeelhouders of andere beleggers,
de Underwriters, overeenkomstig en onder voorbehoud van
de bepalingen van de Underwriting Agreement (die nog
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moeten worden vastgesteld), voor eigen rekening op de
overblijvende Nieuwe Aandelen inschrijven bij de vaststelling
van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging, aan
dezelfde uitgifteprijs (inclusief enige uitgiftepremie) en
overeenkomstig dezelfde inschrijvingsratio zoals toepasselijk
gedurende de Inschrijvingsperiode, zodat (i) er op de
effectief aangeboden aandelen zal zijn ingeschreven en (ii)
de Kapitaalverhoging effectief wordt verwezenlijkt. Ter
verduidelijking wordt gesteld dat de Underwriters geen
Scrips zullen kopen die onverkocht zouden blijven bij het
verstrijken van de Plaatsingsperiode, maar rechtstreeks
zullen inschrijven op alle overblifvende aandelen zoals
uiteengezet in dit punt (e).
Stemming
Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt
aangenomen zoals hieronder weergegeven :
VOOR
TEGEN
ONTHOUDING

12 472 656
0
138

DERDE BESLUIT : OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
VOOR DE KAPITAALVERHOGING
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om
tot de Kapitaalverhoging te besluiten onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de inschrijvingen op de Nieuwe Aandelen. In het geval dat niet op alle aangeboden aandelen wordt ingeschreven, zal de Kapitaalverhoging, zonder afbreuk te doen aan de rol en de verplichtingen van de Underwriters zoals uiteengezet in het tweede agendapunt, alsnog
plaatsvinden ten belope van de ontvangen inschrijvingen,
tenzij de raad van bestuur anders beslist.
Er wordt tevens voorgesteld dat over de kapitaalverhoging
ook wordt beslist onder voorbehoud van de volgende opschortende voorwaarden
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(hierna, de CBFA) heeft het prospectus betreffende de aanbieding goedgekeurd voorafgaand aan de aanvang van de Inschrijvingsperiode; en
de Underwriting Agreement werd niet beëindigd in overeenstemming met zijn voorwaarden en bepalingen. De raad van
bestuur kan echter verzaken aan deze opschortende voorwaarde in akkoord met de Underwriters.
Stemming :
Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt
aangenomen zoals hieronder weergegeven
VOOR
TEGEN
ONTHOUDING

12 472 656
0
138
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VIERDE BESLUIT : MACHTIGINGEN INZAKE DE KAPITAALVERHOGING
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om,
niettegenstaande het voorgaande, de raad van bestuur de bevoegdheid en flexibiliteit voor te behouden om :
(A) de uitgifteprijs (inclusief de uitgiftepremie) en het aantal
Nieuwe Aandelen vast te stellen en te wijzigen;
(B) de inschrijvingsratio vast te stellen en te wijzigen;
(C) de data van de Inschrijvingsperiode en van de Plaatsingsperiode vast te stellen en te wijzigen; en
(D) te beslissen niet door te gaan met de procedure tot Kapitaalverhoging indien de marktomstandigheden verhinderen de
aanbieding onder bevredigende omstandigheden te laten
plaatsvinden.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om
elk lid van de raad van bestuur te machtigen om, alleen handelend :
in één of meerdere notariële akten te laten vaststellen dat
aan de opschortende voorwaarden zoals aangegeven in het
derde besluit is voldaan en, overeenkomstig artikel 589 van
het Wetboek van vennootschappen, het aantal uitgegeven
Nieuwe Aandelen, hun volstorting, de bedragen geboekt
respectievelijk op de rekening "kapitaal" en de rekening
"uitgiftepremies", de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging, en de daaruit volgende statutenwijziging te laten
vaststellen; en
voor zover nodig, bepaalde technische of praktische modaliteiten van de aanbieding vast te stellen en alle nodige en nuttige stappen te nemen bij alle toezichthoudende autoriteiten
en Euronext Brussel in verband met de aanbieding en de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen.
Stemming :
Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt
aangenomen zoals hieronder weergegeven
VOOR
TEGEN
ONTHOUDING

12 472 656
0
138

CC

B. VASTSTELLING :
Op basis van de staat van de inschrijvingen van
en van de certificatie van deze staat, overeenkomstig artikel
590 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coi5peratieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJF SREVISOREN" met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
vertegenwoordigd door de heer Marc VAN HOECKE, be-
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drijfsrevisor, op , dewelke documenten
aangehecht zullen blijven aan deze akte, verklaart de comparante en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen

(a)Opschortende voorwaarden
De opschortende voorwaarden waaronder de besluiten van de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van 26 juni 2009 genomen werden, zoals vermeld in het derde besluit hierboven zijn verwezenlijkt.

(b)Vaststellingen
Op 21 september 2009 heeft de raad van bestuur de uitgifteprijs, het aantal Nieuwe Aandelen, de inschrijvingsratio, de
Inschrijvingsperiode en de Plaatsingsperiode vastgelegd.

(c)Inschrijvingen
Bij afloop van de Inschrijvingsperiode waren twintig miljoen
en éénentachtigduizend achthonderd zesentwintig
(20.081.826) voorkeurrechten uitgeoefend, aanleiding gevend
tot de inschrijving op en de uitgifte van tachtig miljoen driehonderd zevenentwintigduizend driehonderd en vier
(80.327.304) nieuwe "Deceuninck" aandelen.
Bij afloop van de Plaatsingsperiode waren één miljoen vierhonderd achtenzestigduizend honderd vierenzeventig
(1.468.174) Scrips uitgeoefend, aanleiding gevend tot de inschrijving op en de uitgifte van vijf miljoen achthonderd
tweeënzeventigduizend
zeshonderd
zesennegenti g
(5.872.696) nieuwe aandelen.
In totaal worden er vandaag zesentachtig miljoen tweehonderdduizend (86.200.000) nieuwe "Deceuninck" aandelen uitgegeven. Overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten
van de kapitaalverhoging wordt er vandaag een zelfde aantal
nieuwe VVPR strips uitgegeven.
Deze nieuwe "Deceuninck" aandelen werden volledig volgestort door storting van achtennegentig cent (€ 0,98) per aandeel, zoals dit blijkt uit de staat van de inschrijvingen waarnaar hierboven wordt verwezen. Een bedrag van vierentachtig miljoen vierhonderd zesenzeventig duizend euro (€
84.476.000,00) werd daarom volgestort.
De instrumenterende notaris bevestigt bovendien dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen, het voormeld bedrag van vierentachtig miljoen vierhonderd zesenzeventig duizend euro (€ 84.476.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-058656041, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze
vennootschap "ING België", zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling op
afgeleverd bankattest, dat aan de instrume terende notaris
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werd overhandigd. Dit stuk zal door ons notaris worden bewaard.

(d) Boeking
Het voormeld bedrag van vierentachtig miljoen vierhonderd
zesenzeventig duizend euro (€ 84.476.000,00), dat ter vrije
beschikking van de vennootschap is, zal overeenkomstig de
besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 26 juni 2009, geboekt worden
als kapitaal ten belope van drieëndertig miljoen negenhonderd zesennegentigduizend euro (€ 33.996.000,00), hetzij tegen dezelfde fractiewaarde per aandeel als de bestaande aandelen en op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare
rekening genaamd "Uitgiftepremies" ten belope van vijftig
miljoen vierhonderd tachtigduizend euro (€ 50.480.000,00).

(e)Volledige verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Uit wat voorafgaat blijkt dat op de kapitaalverhoging waartoe
beslist werd door de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van 26 juni 2009 geldig werd ingeschreven overeenkomstig de staat van de inschrijvingen waarnaar
hierboven wordt verwezen en dat de kapitaalverhoging geldig
werd verwezenlijkt.
Bijgevolg is het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk gebracht op tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfennegentigduizend euro (€ 42.495.000,00), vertegenwoordigd door honderd en zeven miljoen zevenhonderd vijftig duizend
(107.750.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale
waarde met een fractiewaarde van één honderd en zeven miljoen zevenhonderd vijftig duizendste (1/107.750.000" e) van
het kapitaal.
C. WIJZIGING VAN DE STATUTEN :
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten stelt de comparante vast en verzoekt ondergetekende notaris om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen

"Het kapitaal is vastgesteld op tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfennegentigduizend euro (6 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
(1/107.750.000ste) van het maatschappelijk kapitaal."

D. MACHTEN :
Alle machten worden verleend aan de instrumenterende notaris voor de cordinatie van de statuten, het ondertekenen van
de gecoUdineerde statuten en de neerlegging daarvan bij de
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griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Nele
DESUTTER, wonende te 8800 Roeselare, Blauwvoetstraat
28, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen bij het rechtspersonenregister en, in voorkomend
geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, evenals bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens bewaard bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
INFORMATIE — RAADGEVING.
De comparante, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart dat
de notaris haar volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke zij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij haar
op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
BEVESTIGING IDENTITEIT.
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de
comparant-natuurlijke persoon hem werd aangetoond aan de
hand van zijn identiteitskaart.
INSTEMMING — GOEDKEURING.
De
comparante,
vertegenwoordigd als voorzegd, erkent dat
1.
de instrumenterende notaris haar gewezen heeft op het recht
dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan
te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige
bedingen worden vastgesteld.
2. De comparante verklaart dat deze akte de juiste weergave
is van haar bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.
3. De comparante erkent een ontwerp van onderhavige akte
ontvangen te hebben minstens 5 werkdagen voor het verlijden
dezer.
4. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van
de Organieke Wet Notariaat, evenals voor wat betreft de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde
ontwerp van akte.
5. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de
comparante toegelicht.
KOSTEN.
Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten,
onder welke vorm ook die ten laste van de vennootschap vallen of die te haren laste zijn, ingevolge het opmaken van de
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akten inzake de kapitaalverhoging bedraagt ongeveer
zesduizend negenhonderd vijftig euro (€ 6.950,00).
WAARVAN AKTE, volgens ontwerp.
Opgemaakt te Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 164.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft de comparante, vertegenwoordigd als voorzegd, getekend samen met
ons, notaris.
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