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“DECEUNINCK”  

naamloze vennootschap  
genoteerde vennootschap  

Bruggesteenweg 360 
8830 Hooglede-Gits  

 

 
BIJLAGE BIJ DE STATUTEN  

-  
HISTORIEK VAN HET KAPITAAL 

 

 
Dit document bevat de historiek van het kapitaal van de 
vennootschap en vormt een  bijlage bij de statuten van de 
vennootschap.  
 
De vennootschap werd oorspronkelijk gesticht onder de vorm van 
een personenvennootschap met beperkte aan sprakelijkheid en 
onder de naam van "Etablissements D eceuninck" bij akte verleden 
voor meester Edgard Reynaert,  destijds Notaris te Staden, op 
éénendertig oktober negen tienhonderd éénenveertig.  
 
Bij  akte verleden voor Meester Pieter Vander Heyde, No taris te 
Rumbeke de eenendertigste juli  negentienhonderd vier enzeventig, 
werd de personenvennootschap met beperkte aansprakeli jkheid 
omgevormd in naamloze vennootschap met als naam "N.V. 
PLASTICS DECEUNINCK S.A.” en werd het be drag van het 
kapitaal  behouden op twintig miljoen frank (20.000.000 BEF) en 
werden de twintigduizend (20.000) bestaande aandelen ti tel  per 
titel  tegen twintigduizend (20.000) aandelen zonder vermelding 
van waarde omgeruild.  
 
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 
zeventien december negentienhonderd vierenzeventig, waar van 
proces-verbaal opgemaakt werd door de genoemde Notaris Pieter 
Vander Heyde werd als nieuwe naam aan genomen: "N.V.-D.P.G.-
S.A.".  
 
Bij onderling verbonden beslissingen van de buitengewone al -
gemene vergadering van vijf maart negentienhonderd vijf en-
tachtig, waarvan proces-verbaal opgemaakt werd door Mees ter  
Paul Dehaene, Notaris te Gent -Sint-Amandsberg, op zelfde 
datum, werd de naam gewijzigd in "DECEUNINCK PLAS TICS 
INDUSTRIES" en verder:  
- werd het  kapitaal verhoogd van twintig miljoen frank 
(20.000.000 BEF) op vierentachtig miljoen negenhonderd negen-
ennegentigduizend tweehonderdvijft ig frank (84.999.250 BEF) 
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door uitgifte van duizend vijfhonderd vijftig (1.550) nieu we 
aandelen zonder vermelding van 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 ne gen-
honderd negenennegentigduizend tweehonderdvijftig frank 
(84.999.250 BEF) op driehonderddertig miljoen frank 
(330.000.000 BEF) zonder uitgifte van nieuwe aandelen door een -
voudige voorafname van de som van tweehonderdvijfenveertig 
miljoen zevenhonderd vijft ig frank (245.000.750 BEF) op de 
beschikbare reserve en de overgedragen winst en de in corporatie 
hiervan in het kapitaal.  
- werden na deze beide kapitaalsverhogingen de éénen twintig-
duizend vijfhonderd vijftig (21.550) bestaande aandelen ver -
vangen door vierhonderd éénendertigduizend (431.000) nieu we 
aandelen zonder vermelding van waarde door om wisseling van 
ieder bestaand aandeel tegen twintig (20) nieuwe aan delen.  
 
Bij  beslissing van de buitengewone algemene vergadering ge hou-
den voor notaris Yves Ameye te Roeselare,  ter vervanging van 
notaris Paul Dehaene te Gent -Sint-Amandsberg, op veertien april  
negentienhonderd achtentachtig werden de vier honderd 
éénendertig duizend (431.000) aandelen, vervangen door twee 
miljoen honderd vijfenvijft ig duizend (2.155.000) aan delen door 
omwisseling van één oud aandeel tegen vijf nieuwe aandelen.  
 
Bij  beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehou-
den voor notaris Geert Vanwijnsberghe te Roeselare (Be veren) 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 der tig 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 negen en-
negentig werd beslist om het kapitaal voortaan in euro uit te 
drukken en wel ten bedrage van acht miljoen tweehonderd dui -
zend euro (€ 8.200.000).  
 
Bij  besluit van de buitengewone algemene vergadering, ge houden 
voor meester Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kort rijk met 
standplaats Aalbeke, op elf juli tweeduizend en drie, werd het 
kapitaal verhoogd met een bedrag van tweehonderd negen-
ennegentig duizend euro (€ 299.000) om het te bren gen 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 vennoots chap 
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“Deceuninck Compound” en door creatie van honderd éénenze-
ventig duizend zeshonderd en twee (171.602) aandelen, zonder 
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één 
éénentwintig miljoen zevenhonderd éénentwintig duizend zeshon-
derd en tweede (1/21.721.602 d e) van het kapitaal.  
 
Bij  besluit van de buitengewone algemene vergadering, ge houden 
voor meester Dirk Vanhaesebrouck, notaris met  standplaats te 
Kortri jk, op veertien oktober tweeduizend en negen, werd vast ge-
steld dat de kapitaalverhoging waartoe besloten werd door de bui -
tengewone algemene vergadering op zesentwintig ju ni tweeduiz-
end en negen werd verwezenlijkt en dat het kapitaal bij gevolg ge-
bracht werd op tweeënveertig miljoen vierhonderd vij fennegenti-
gduizend euro (€ 42.495.000,00),  vertegenwoordigd door hon derd 
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 zevenho nderd 
vijftig duizendste (1/107.750.000 s t e) van het kapitaal.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door 
enerzijds de raad van bestuur van de vennootschap i n het kader 
van het toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd 
opgemaakt door meester Dirk Vanhaesebrouck, destijds notaris te 
Kortri jk, op 30 november 2009 en anderzijds de buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de 
vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 31 december 2009, 
werd het kapitaal van de vennootschap gebracht op tweeënveer-
tig miljoen vijfhonderdéénentwintigduizend zeshonderdtweeën -
twintig euro (€ 42.521.622,00),  vertegenwoordigd door 
honderdenzeven miljoen achthonderdzeventienduizend vijfhon -
derd (107.817.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale 
waarde met een fractiewaarde van één honderdenzeven miljoen 
achthonderdzeven-tienduizend vijfhonderdste (1/107.817.500 s t e)  
van het kapitaal , waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door 
meester Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op  19 juni 2014.  
 
Bij besluit van de vergadering van de raad van bestuur, waarvan 
proces-verbaal werd opgesteld door meester Liesbet Degroote, 
notaris te Kortrijk,  op 26 augustus 2014, en waarvan de 
verwezenlijking werd vastgesteld blijkens proces -verbaal 
opgesteld door zelfde voornoemde notaris Liesbet Degroote op 29 
augustus 2014, werd in het kader van het toegestane kapitaal  het 
kapitaal  van de vennootschap verhoogd met een bedrag van tien 
miljoen driehonderdachtenzeventigduizend vijfhonderdzes -
envijft ig euro tweeënnegentig cent (€ 10.378.556,92) om het te 
brengen op tweeënvijftig miljoen negenhonderdduizend 
honderdachtenzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 
52.900.178,92), vertegenwoordigd door honderdvierendertig 
miljoen honderddrieëndertigduizend tweehonderdnegenentachtig 
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(134.133.289) aandelen, zonder aanduiding van de nominale 
waarde, met een fractiewaarde van één honderdvierendertig 
miljoen honderddrieëndertigduizend tweehonderdnegenen -
tachtigste (1/134.133.289 s t e) van het kapitaal.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door de 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 
de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 31 december 2009, 
werd het  kapitaal van de vennootschap gebracht op tweeënvijftig 
miljoen negenhonderdentwaalfduizend en tien euro dertien cent 
(€ 52.912.010,13), vertegenwoordigd door honderdvierendertig 
miljoen honderddrieënzestigduizend tweehonderdzevenentachtig 
(134.163.287)  aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde 
met een fractiewaarde van één honderdvierendertig miljoen 
honderddrieënzestigduizend tweehonderdzevenentachtigste 
(1/134.163.287 s t e) van het kapitaal, waarvan proces-verbaal werd 
opgemaakt door meester Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 
24 september 2014.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door de 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 
de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 31 december 2009, 
werd het kapitaal van de vennootschap gebracht op tweeënvijftig 
miljoen negenhonderdzevenenzeventigduizend acht -
honderdnegenentachtig euro tweeënnegentig cent (€ 
52.977.889,92), vertegenwoordigd door honderdvierendertig 
miljoen driehonderddertigduizend driehonderdvijfentwintig 
(134.330.325) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde 
met een fractiewaarde van één honderdvierendertig miljoen 
driehonderddertigduizend driehonderdvijfentwintigste 
(1/134.330.325 s t e) van het kapitaal, waarvan proces-verbaal werd 
opgemaakt door meester Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 
22 juni 2015.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven do or:  
a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 30 november 2009 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 16 juni 2008,  b) de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde no taris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009, en c) de raad van bestuur 
van de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal 
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris 
Dirk Vanhaesebrouck op 16 december 2011 en waartoe hij werd 
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gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de vennootschap waarvan proces -verbaal 
werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck 
op 31 december 2009, werd het kapitaal van d e vennootschap 
gebracht op drieënvijftig miljoen achttienduizend 
driehonderdvijftien euro drieënvijftig cent (€ 53.018.315,53),  
vertegenwoordigd door honderdvierendertig miljoen 
vierhonderdtweeëndertigduizend achthonderdvierentwintig 
(134.432.824)  aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde 
met een fractiewaarde van één honderdvierendertig miljoen 
vierhonderdtweeëndertigduizend achthonderdvierentwintigste 
(1/134.432.824 s t e) van het kapitaal, waarvan proces-verbaal werd 
opgemaakt door meester Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 
22 september 2015.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door:  
a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 30 november 2009 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 16 juni 2008,  b) de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde no taris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009, c) de buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhou ders van de 
vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 10 mei 2011, en d) 
de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 16 december 2011 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009, werd het kapitaal van de 
vennootschap gebracht op drieënvijftig miljoen 
tweehonderdzevenenvijftigduizend vierhonderdnegenendertig 
euro zeven cent  (€ 53.257.439,07),  vertegenwoordigd door 
honderdvijfendertig miljoen negenendertigduizend 
honderdéénentwintig  (135.039.121)  aandelen, zonder aanduiding 
van nominale waarde met een fractiewaarde van één 
honderdvijfendertig miljoen negenendertigduizend honderdéén -
entwintigste (1/135.039.121 s t e) van het kapitaal , waarvan proces-
verbaal werd opgemaakt door meester Liesbet Degroote,  notaris 
te Kortrijk,  op 22 december 2015.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door:  
a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal  waarvan proces-verbaal werd opgesteld door 
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voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 30 november 2009 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 16 juni 2008,  b) de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde no taris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009, c) de  buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de 
vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 10 mei 2011, en d) 
de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces-verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 16 december 2011 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009, werd het kapitaal van de 
vennootschap gebracht op drieënvijftig miljoen 
driehonderdveertienduizend tweehonderdachtennegentig euro 
veertien cent (€ 53.314.298,14),  vertegenwoordigd door  
honderdvijfendertig miljoen honderddrieëntachtigduizend 
tweehonderdzevenentachtig (135.183.287)  aandelen, zonder 
aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één 
honderdvijfendertig miljoen honderddrieëntachtigdui zend 
tweehonderdzevenentachtigste (1/135.183.287 s t e) van het kapi-
taal,  waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door meester 
Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 20 juni 2016.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door:  
a) de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders 
van de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt 
door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 31 december 
2009 en b) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader 
van het toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd 
opgesteld door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 16 
december 2011 en waartoe hij werd gemachtigd door de 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 
de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 31 december 2009, 
werd het  kapitaal  van de vennootschap gebracht op drieënvijftig 
miljoen driehonderdvierentwintig -duizend 
negenhonderdzesenveertig euro vijfenvijftig cent (€ 
53.324.946,55),  vertegenwoordigd door honderdvijfendertig 
miljoen tweehonderdentienduizend tweehonderdzesentachtig 
(135.210.286) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde 
met een fractiewaarde van één honderdvijfendertig miljoen 
tweehonderdentienduizend tweehonderdzesentachtigste 
(1/135.210.286 s t e) van het kapitaal, waarvan proces-verbaal werd 
opgemaakt door meester Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 
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20 september 2016.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door:  
a) de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders 
van de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt 
door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 31 december 
2009 en b) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader 
van het toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd 
opgesteld door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 16 
december 2011 en waartoe hij werd gemachtigd door de 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 
de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 31 december 2009, 
werd het  kapitaal  van de vennootschap gebracht op drieënvijftig 
miljoen driehonderdtweeënnegentig -duizend 
achthonderdzesenveertig euro vijfenveertig cent (€ 
53.392.846,45),  vertegenwoordigd door honderdvijfendertig 
miljoen driehonderdtweeëntachtigduizend vierhonderdzesen -
veertig (135.382.446) aandelen, zonder aanduiding van nominale 
waarde met een fractiewaarde van één honderdvijfendertig 
miljoen driehonderdtweeëntachtigduizend vierhonderdzesen -
veertigste (1/135.382.446 s t e) van het kapitaal, waarvan proces-
verbaal werd opgemaakt door meester Liesbet Degroote,  notaris 
te Kortrijk,  op 21 december 2016.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uit gegeven door:  
a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 30 november 2009 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone alge mene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 16 juni 2008,  b) de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde no taris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009, c) de raad van bestuur van 
de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal waarvan 
proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 16 december 2011 en waartoe hij werd 
gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de vennootschap waarvan proces -verbaal 
werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck 
op 31 december 2009, en d) de raad van bestuur van de 
vennootschap in het  kader van het toegestane kapitaal waarvan 
proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 17 december 2013 en waartoe hij werd 
gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de vennootschap waarvan proces -verbaal 
werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck 
op 31 december 2009, werd het kapitaal van de vennootschap 
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gebracht op drieënvijftig miljoen 
zevenhonderdéénenveertigduizend zevenennegentig e uro 
éénenzeventig cent (€ 53.741.097,71),  vertegenwoordigd door  
honderdzesendertig miljoen tweehonderdvijfenzestigduizend 
vierhonderdzesendertig (136.265.436) aandelen, zonder 
aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één 
honderdzesendertig miljoen tweehonderdvijfenzestigduizend 
vierhonderdzesendertigste (1/136.265.436 s t e) van het kapitaal, 
waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door meester Liesbet 
Degroote, notaris te Kortri jk,  op 21 juni 2017.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door:  
a) de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders 
van de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt 
door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 31 december 
2009, b) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader 
van het toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd 
opgesteld door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 16 
december 2011 en waartoe hij werd gemachtigd door de 
buitengewone algemene vergadering van de aandee lhouders van 
de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 31 december 2009, 
en c) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van 
het toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld  
door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 17 december 
2013 en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de 
vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaeseb rouck op 31 december 2009, 
werd het  kapitaal  van de vennootschap gebracht op  drieënvijftig 
miljoen zevenhonderdachtenzestigduizend 
driehonderdzesenzeventig euro achtenzeventig cent (€ 
53.768.376,78), vertegenwoordigd door honderdzesendertig 
miljoen driehonderdvierendertigduizend zeshonderdentwee 
(136.334.602) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde 
met een fractiewaarde van één honderdzesendertig miljoen 
driehonderdvierendertigduizend zeshonderdentweede 
(1/136.334.602d e) van het kapitaal , waarvan proces-verbaal werd 
opgemaakt door meester Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 
25 september 2017.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door:  
a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 30 november 2009 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 16 juni 2008,  b) de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
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proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde no taris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009 en c) de raad van bestuur 
van de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal 
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris 
Dirk Vanhaesebrouck op 16 december 2011 en waartoe hij werd 
gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de vennootsch ap waarvan proces-verbaal 
werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck 
op 31 december 2009, werd het kapitaal van de vennootschap 
gebracht op bedraagt drieënvijftig miljoen 
zevenhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdvijfenzestig euro 
tweeënnegentig cent (€ 53.787.565,92),  vertegenwoordigd door  
honderdzesendertig miljoen driehonderddrieëntachtigduizend 
tweehonderdzesenvijftig (136.383.256) aandelen, zonder 
aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één 
honderdzesendertig miljoen driehonderddrieëntachtigduizend 
tweehonderdzesenvijftigste (1/136.383.256 s t e) van het kapitaal, 
waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door meester Liesbet 
Degroote, notaris te Kortri jk,  op 21 december 2017.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door:  
a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 16 december 2011 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009 en b) de raad van bestuur 
van de vennootschap in het kader v an het toegestane kapitaal 
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris 
Dirk Vanhaesebrouck op 17 december 2013 en waartoe hij werd 
gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de vennootschap waarvan proc es-verbaal 
werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck 
op 31 december 2009, werd het kapitaal van de vennootschap 
gebracht op drieënvijftig miljoen 
achthonderdzevenenzestigduizend achthonderdachten -dertig euro 
vijfenvijftig cent (€ 53.867.838,55),  vertegenwoordigd door 
honderdzesendertig miljoen vijfhonderd -zesentachtigduizend 
zevenhonderdzevenentachtig (136.586.787) aan delen, zonder 
aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één 
honderdzesendertig miljoen vijfhonderd-zesentachtigduizend 
zevenhonderdzevenentachtigste (1/136.586.787 s t e) van het kapi-
taal,  waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door meester 
Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 20 juni 2018.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door:  
a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 16 december 2011 
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en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone a lgemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009 en b) de raad van bestuur 
van de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal 
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris 
Dirk Vanhaesebrouck op 17 december 2013 en waartoe hij werd 
gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de vennootschap waarvan proces -verbaal 
werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck 
op 31 december 2009, werd het kapitaal van de vennootschap 
gebracht op drieënvijftig miljoen 
achthonderdéénenzeventigduizend vierhonderdvierenvijftig euro 
één cent (€ 53.871.454,01),  vertegenwoordigd door 
honderdzesendertig miljoen vijfhonderdvijfennegentigduizend 
negenhonderdvierenvijftig (136.595.954) aan delen, zonder 
aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één 
honderdzesendertig miljoen vijfhonderdvijfennegentigduizend 
negenhonderdvierenvijftigste (1/136.595.954 s t e) van het kapitaal,  
waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door meest er Liesbet 
Degroote,  geassocieerde notaris te Kortrijk, op 20 september 
2018.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warrants uitgegeven door: a ) 
de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 16 december 2011 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009 en b) de raad van bestuur 
van de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal 
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris 
Dirk Vanhaesebrouck op 17 december 2013 en waartoe hij werd 
gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de vennootschap waarvan proces -verbaal 
werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck 
op 31 december 2009, werd het kapitaal van de vennootschap 
gebracht op drieënvijftig miljoen negenhonderdduizend 
negenhonderdachtentachtig euro zesentwintig cent (€ 
53.900.988,26),  vertegenwoordigd door honderdzesendertig 
miljoen zeshonderdzeventigduizend achthonderdachtendertig 
(136.670.838) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde 
met een fractiewaarde van één honderdzesendertig miljoen 
zeshonderdzeventigduizend achthonderdachtendertigste 
(1/136.670.838 s t e) van het kapitaal, waarvan proces-verbaal werd 
opgemaakt door meester Bruno Raes, geassocieerde notaris te 
Kortri jk,  op 19 december 2018.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van warranten uitgegeven door:  
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a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 16 december 2011 
en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 31 december 2009 en b) de raad van b estuur 
van de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal 
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris 
Dirk Vanhaesebrouck op 17 december 2013 en waartoe hij werd 
gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de vennootschap waarvan proces -verbaal 
werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck 
op 31 december 2009, werd het kapitaal van de vennootschap 
gebracht op drieënvijftig miljoen 
negenhonderdvijfentwintigduizend driehonderdentien e uro twaalf 
cent (€  53.925.310,12), vertegenwoordigd door 
honderdzesendertig miljoen zevenhonderdtweeëndertigduizend 
vijfhonderdenzes (136.732.506)  aandelen, zonder aanduiding van 
nominale waarde met een fractiewaarde van één 
honderdzesendertig miljoen zevenhonderdtweeëndertigduizend 
vijfhonderdenzesde (1/136.732.506d e) van het kapitaal , waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door meester Liesbet Degroote, 
notaris te Kortri jk,  op 5 juni 2019.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van inschrijvingsrechten 
uitgegeven door de raad van bestuur van de vennootschap in het  
kader van het toegestane kapitaal waarvan proces-verbaal werd 
opgesteld door voornoemde notaris Dirk Van Haesebrouck op 16 
december 2011 en waartoe hij werd gemachtigd door de 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 
de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Van Haesebrouck op 31 december 2009,  
werd het  kapitaal  van de vennootschap gebracht op drieënvijftig 
miljoen negenhonderdvijftigduizend en zes euro zesentwintig cent 
(€  53.950.006,26) , vertegenwoordigd door honderdzesendertig 
miljoen zevenhonderdvijfennegentigduizend honderddrieëntwintig 
(136.795.123)  aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde 
met een fractiewaarde van één honderdzesendertig miljoen 
zevenhonderdvijfennegentigduizend honderddrieëntwintigste 
(1/136.795.123ste) van het kapitaal , waarvan proces-verbaal werd 
opgemaakt door notaris Liesbet Degroote, te Kor trijk, op 2 
oktober 2020.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van inschrijvin gsrechten 
uitgegeven door de raad van bestuur van de vennootschap in het  
kader van het toegestane kapitaal waarvan proces-verbaal werd 
opgesteld door voornoemde notaris Dirk Van Haesebrouck op 16 
december 2011 en waartoe hij werd gemachtigd door de 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 
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de vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Van Haesebrouck op 31 december 2009,  
werd het  kapitaal  van de vennootschap gebracht op vierenvijftig 
miljoen driehonderdvijfennegentigduizend 
zeshonderdtweeënzeventig euro vierendertig cent 
(€  54.395.672,34) , vertegenwoordigd door honderdzevenendertig 
miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend honderdenacht 
(137.925.108)  aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde 
met een fractiewaarde van één honderdzevenendertig miljoen 
negenhonderdvijfentwintigduizend honderdenachtste  
(1/137.925.108 s t e) van het kapitaal , waarvan proces-verbaal werd 
opgemaakt door notaris Bruno Raes,  te Hooglede -Gits,  op 3 juni 
2021.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van inschrijvingsrechten 
uitgegeven door:  
a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal ,  waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Dirk Van Haesebrouck, op 17 december 
2013, en waartoe h ij werd gemachtigd door de buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de 
vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Van Haesebrouck op 31 december 2009;  
 b) de buitengewone algemene vergadering van de v ennootschap, 
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris 
Liesbet Degroote, op 16 december 2015; en  
c) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal ,  waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
voornoemde notaris Liesbet Degroote, op 21 december 2017, en 
waartoe hij  werd gemachtigd door de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap waarvan 
proces-verbaal werd opgemaakt door voornoemde notaris Dirk 
Van Haesebrouck op 31 december 2009, zoals hernieuwd bij  
proces-verbaal dat  werd opgesteld door voornoemde notaris 
Liesbet Degroote op 21 december 2016,  
werd het  kapitaal  van de vennootschap gebracht op vierenvijftig 
miljoen vierhonderdeenenveertigduizend 
driehonderdtweeënvijftig euro veertien cent (€  54.441.352,14), 
vertegenwoordigd door honderdachtendertig miljoen 
veertigduizend negenhonderdnegenentwintig (138.040.929)  
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde met een 
fractiewaarde van één honderdachtendertig miljoen 
veertigduizend negenhonderdnegenentwintigste  (1/138.040.929 s t e) 
van het kapitaal , waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door 
notaris Liesbet Degroote, te Hooglede-Gits, op 4 oktober 2021.  
 
Ten gevolge van de uitoefening van inschrijvingsrechten 
uitgegeven door:  
a) de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van het 
toegestane kapitaal ,  waarvan proces -verbaal werd opgesteld door 
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voornoemde notaris Dirk Van Haesebrouck, op 17 december 
2013, en waartoe hij werd gemachtigd door de buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de 
vennootschap waarvan proces -verbaal werd opgemaakt door 
voornoemde notaris Dirk Van Haesebrouck op 31 december 2009;  
b) de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, 
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris 
Liesbet Degroote, op 16 december 2015; en  
c) de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap,  
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris 
Liesbet Degroote, op 21 december 2018 ,  
werd het  kapitaal  van de vennoot schap gebracht op vierenvijftig 
miljoen vijfhonderdenvierduizend negenhonderdeenentachtig euro 
achtenveertig cent (€  54.504.981,48),  vertegenwoordigd door 
honderdachtendertig miljoen tweehonderdentweeduizend 
tweehonderdeenenzestig (138.202.261) aandelen, zonder 
aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van één 
honderdachtendertig miljoen tweehonderdentweeduizend 
tweehonderdeenenzestigste (1/138.202.261 s t e) van het kapitaal ,  
waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Bruno Raes, 
te Hooglede-Gits, op 2 juni 2022.  


