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nummer 06047437.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris
Stefaan Laga op 2 juni 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 21 juni daarna onder nummer 06100472.
Waarvan de statuten werden gewijzigd (verhoging van het kapitaal) krachtens akte
verleden voor notaris Stefaan Laga op 29 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2007 onder nummer 013788.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris
Stefaan Laga op 22 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 11 januari 2012 onder nummer12008973.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris
Stefaan Laga op 6 november 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 21 november 2012 onder nummer 12188152.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris
Stefaan Laga op 12 oktober 2017, neergelegd ter bekendmaking.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN
ingevolge statutenwijziging bij akte verleden voor
Notaris Stefaan LAGA te Izegem op 12 oktober 2017

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1 - Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en
draagt de naam “GHELAMCO GROUP”.
Deze naam moet steeds door de woorden “commanditaire vennootschap op aandelen” of
door de afkorting “Comm.VA”, of in het Frans “société en commandite par actions” of de
afkorting “S.C.A.”, worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10. De
zaakvoerder kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming
van de taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Hij
draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De zaakvoerder is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en het buitenland op te richten.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
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a. het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen;
b. het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde
eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie,
riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren,
verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het
inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en,
in de ruimste zin van het woord, alle immobiliere verrichtingen en andere, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met
uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars
erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV);
c. het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende;
d. het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting,
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
e. het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van
bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
f. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse
vennootschappen;
g. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
h. het verlenen van logistieke diensten in de ruimste zin van het woord, zoals, onder
meer, ten titel van voorbeeld, het aankopen, het onderhandelen en onderhouden van
relaties met onder andere de banken en verzekeraars, teneinde, ondermeer, deze
diensten te centraliseren ten behoeve van de met de vennootschap verbonden of
andere ondernemingen;
i. het verwezenlijken van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen;
j. het nemen van belangen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en alsook ermee samenwerken of fusioneren;
k. de handel in, de aankoop en de verkoop, de installatie van informatie- en
communicatiemiddelen en bijhorende verbruiksartikelen (onder andere hard- en
software, bureauticamateriaal, enzovoorts);
l. het verlenen van diensten met betrekking tot informatie- en communicatiemiddelen en
bijhorende verbruiksartikelen;
m. alle activiteiten van landbouw, bosbouw en veeteelt in het algemeen, en het kweken,
aankopen en verkopen van paarden in het bijzonder, het houden en uitbaten van alle
vormen van stoeterijen en alle activiteiten die in ruime zin verband houden met
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kweken en commercialiseren van paarden.
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij,
zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke
wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel
in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben
of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van
vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag echter
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten
eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd
éénennegentig of uit de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het doel van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen
of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen
met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het
buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel
gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of
te vergemakkelijken.
De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der
statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht met ingang vanaf de datum
van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank
van koophandel waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
TITEL II - KAPITAAL
Artikel 5 - Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt achtentwintig miljoen honderd vierennegentigduizend
tweehonderd tweeëntwintig euro vijfennegentig cent (28.194.222,95 EUR),
vertegenwoordigd door vijfendertigduizend negenhonderd en acht (35.908) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
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Ieder aandeel vertegenwoordigt één / vijfendertigduizend negenhonderdenachtste
(1/35.908ste) van het kapitaal
Artikel 6 - Toegestaan kapitaal
1.
De zaakvoerder is gemachtigd om het geplaatste kapitaal, zoals vermeld in artikel
5, te verhogen, in één of meerdere verhogingen, met een bedrag van tien miljoen
euro nul eurocent (10.000.000,00 EUR) gedurende een periode van vijf jaar vanaf
de datum van de bekendmaking van de oprichtingsakte. Deze machtiging aan de
zaakvoerder kan hernieuwd worden.
2.
De machtiging van de zaakvoerder om het kapitaal te verhogen, geldt voor
kapitaalverhogingen waarop wordt ingeschreven in speciën of in natura, of door
omzetting van reserves of van uitgiftepremies.
3.
Naast de uitgifte van gewone aandelen, mogen de kapitaalverhogingen die worden
beslist door de zaakvoerder ook geschieden door de uitgifte van aandelen met een
preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht, door de uitgifte van converteerbare
aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter
aantal gewone aandelen, door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, en door de
uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
4.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om het voorkeurrecht van de bestaande
vennoten te beperken of op te heffen in het belang van de vennootschap en in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zelfs
indien dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, die al dan niet
personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
5.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om een uitgiftepremie te eisen, die op een
onbeschikbare reserverekening moet geboekt worden die niet voor uitkering mag
aangewend worden, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.
6.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te
wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van
zijn bevoegdheid werd beslist.
Artikel 7 - Opvraging van storting
De zaakvoerder besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.
Indien een vennoot de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de
door de zaakvoerder bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten
verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet
is verricht. Bovendien zal de vennoot van rechtswege, vanaf de dag waarop de termijn
bepaald door de zaakvoerder voor de volstorting verstrijkt, aan de vennootschap een
nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met
twee procent.
Indien de vennoot geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de zaakvoerder
wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de zaakvoerder
bepaalde termijn; kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest
aangepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting
alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen.
Artikel 8 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Artikel 9 - Uitoefening van aan de aandelen verbonden rechten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan
verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn
verdeeld over meerdere personen, mag de zaakvoerder de uitoefening van de eraan
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verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als
vennoot is aangewezen.
Indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over een blote eigenaar en een
vruchtgebruiker, zullen de stemrechten verbonden aan dit aandeel uitsluitend toekomen
aan de vruchtgebruiker. Zodoende zal enkel de vruchtgebruiker worden uitgenodigd op de
algemene vergaderingen en heeft enkel de vruchtgebruiker het recht hierop aanwezig te
zijn, deel te nemen aan de stemming en gebruik te maken van het recht van voorkeur bij
de inschrijving van een kapitaalverhoging, waartoe zou worden besloten.
Artikel 10 - Rechtverkrijgenden
De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook
overgaat.
Artikel 11 - Overdracht van aandelen: voorkooprecht en volgrecht
11.1
Definities
De hiernavolgende begrippen hebben de volgende betekenis in onderhavig artikel van de
statuten:
- “Evenredig Deel”: het deel dat overeenstemt met de verhouding van:
a) het aantal bestaande aandelen van de betrokken begunstigde van het voorkooprecht
enerzijds, tegenover
b) het totaal aantal aandelen van de betrokken Begunstigden van het Voorkooprecht
die dit recht hebben uitgeoefend anderzijds.
- “Kennisgeving”: een schrijven verzonden aan de woonplaats of maatschappelijke zetel
van de geadresseerde door middel van (i) een koerier met bewijs van ontvangst of (ii)
een aangetekende brief. De datum van Kennisgeving is naargelang het geval: (i) de
datum van de ondertekening voor ontvangst of (ii) de ter post afgestempelde datum van
de aangetekende brief.
- “Overdracht”-“Overdragen”: iedere verrichting, onder levenden of wegens overlijden,
die als doel of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op de aandelen wordt
overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van inbrengen,
ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van
goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige
verrichtingen.
Onder “Overdracht”-“Overdragen” wordt evenwel niet begrepen de
inbreng van aandelen door een vennoot in een vennootschap waarover deze vennoot de
controle uitoefent in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen.
“Prijsformule”: de prijsformule vastgesteld door een in gemeen overleg aan te
duiden externe accountant of bedrijfsrevisor met het oog op de waardebepaling van de
Over te dragen aandelen. Indien de betrokken partijen geen externe accountant of
bedrijfsrevisor kunnen aanduiden in gemeen overleg, kan de meest gerede partij aan de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar
de zetel van de vennootschap is gevestigd verzoeken om een externe accountant of
bedrijfsrevisor aan te duiden. Om de waarde van de aandelen te bepalen, zal de externe
accountant of de bedrijfsrevisor rekening houden met de gebruikelijke
waarderingsmethodes, dewelke aan de eigen aard van de onderneming en de sector
waartoe de onderneming behoort, aangepast dienen te zijn. Hij zal tevens dienen te
bepalen en te motiveren, aan welke door hem gebruikte waarderingsmethodes hij het
meest gewicht toekent.
“Zaakvoerder”: de zaakvoerder van de vennootschap. Indien twee of meer
zaakvoerders werden benoemd, de persoon die in onderling overleg door het college
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van zaakvoerders werd aangeduid als zaakvoerder bevoegd om in naam van de
vennootschap te handelen en de vennootschap te verbinden.
11.2
Voorkooprecht bij Overdracht van aandelen
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het
ogenblik van de Overdracht van aandelen, hebben de vennoten ingeval van Overdracht
van aandelen een voorkooprecht (zijnde in algemene termen het recht om vóór een andere
Kandidaat-Overnemer de aandelen overneemt, deze te kopen) en wel onder de hierna
omschreven voorwaarden en modaliteiten, waarbij elke vennoot zich ertoe verbindt om in
geval van Overdracht van aandelen de in dit artikel beschreven procedure met betrekking
tot het voorkooprecht na te leven.
11.2.1
Voorkooprecht bij Overdracht door middel van koop-verkoop indien er
een kandidaat-koper is
11.2.1.1
Indien een vennoot alle of een deel van zijn aandelen wenst Over te dragen door middel
van koop-verkoop (hierna genoemd de “Kandidaat-Overdrager”) en een derde of een
andere vennoot deze wenst over te nemen door middel van koop-verkoop (hierna
genoemd de “Kandidaat-Overnemer”), zal de Kandidaat-Overdrager de zaakvoerder(s)
van de vennootschap daarvan inlichten door middel van een Kennisgeving, hetgeen geldt
als aanbod tot Overdracht van de aandelen in kwestie.
In deze Kennisgeving zal de Kandidaat-Overdrager volgende gegevens meedelen:
1)
zijn identiteit en het aantal aandelen dat hij bezit in de vennootschap;
2)
de identiteit van de Kandidaat-Overnemer aan wie hij zijn aandelen wenst Over te
dragen;
3)
de prijs, betalingsvoorwaarden, modaliteiten en garanties, geboden door de
Kandidaat-Overnemer;
4)
het aantal aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst Over te dragen en de
Kandidaat-Overnemer wenst over te nemen.
11.2.1.2
De Zaakvoerder zal binnen een termijn van één week na de datum van de eerstgenoemde
Kennisgeving overgaan tot het versturen van een Kennisgeving aan alle andere vennoten
(hierna genoemd de “Begunstigden van het Voorkooprecht”). Deze Kennisgeving door de
Zaakvoerder bevat alle gegevens vermeld in artikel 11.2.1.1. In de Kennisgeving zal de
Zaakvoerder de Begunstigden van het Voorkooprecht uitnodigen om hun voorkooprecht
uit te oefenen, en dit tegen dezelfde prijs zoals vermeld in de Kennisgeving waarvan
sprake in artikel 11.2.1.1 sub 3.
De Begunstigden van het Voorkooprecht mogen te allen tijde van de KandidaatOverdrager het bewijs vorderen dat de Kandidaat-Overnemer over de financiële middelen
beschikt om de aangeboden aandelen te verwerven.
Elke Begunstigde van het Voorkooprecht kan het voorkooprecht slechts uitoefenen op alle
te koop aangeboden aandelen, en niet op een deel van de te koop aangeboden aandelen.
11.2.1.3
Binnen een termijn van vier weken na de datum van de Kennisgeving door de
Zaakvoerder lichten de Begunstigden van het Voorkooprecht door middel van een
Kennisgeving de Zaakvoerder in van het feit of zij al dan niet het voorkooprecht wensen
uit te oefenen, en van het aantal aandelen dat zij in het kader van het voorkooprecht
wensen aan te kopen.
Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving door een Begunstigde van het Voorkooprecht
binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het voorkooprecht.
11.2.1.4
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Indien het aantal aandelen, waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, groter is dan het
aantal te koop geboden aandelen, dan zullen de te koop geboden aandelen onder de
Begunstigden van het Voorkooprecht, die dit recht hebben uitgeoefend, worden verdeeld
als volgt:
de Begunstigden van het Voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een
aantal aandelen dat gelijk is aan of lager is dan het Evenredig Deel van de te koop
geboden aandelen: alle aandelen waarop zij het voorkooprecht hebben uitgeoefend;
de Begunstigden van het Voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een
aantal aandelen dat hoger is dan het Evenredig Deel van de te koop geboden aandelen:
het Evenredig Deel van de te koop geboden aandelen, desgevallend vermeerderd met
het Evenredig Deel van de nog resterende te koop geboden aandelen.
11.2.1.5
Binnen een termijn van één week na het verstrijken van voorgaande termijn van vier
weken, zal de Zaakvoerder per Kennisgeving aan alle vennoten volgende gegevens
meedelen:
1)
de identiteit van de vennoten die het voorkooprecht hebben uitgeoefend;
2)
het aantal van de te koop aangeboden aandelen waarop door elk van de
vennoten het voorkooprecht werd uitgeoefend;
3)
het aantal van de te koop aangeboden aandelen dat door elk van de
Begunstigden van het Voorkooprecht, die het voorkooprecht hebben uitgeoefend,
zou kunnen gekocht worden rekening houdende met voormelde verdeelsleutel.
11.2.2
Voorkooprecht bij Overdracht van aandelen, anders dan door middel van
koop-verkoop of indien er geen kandidaat-koper is
Ingeval een vennoot (de Kandidaat-Overdrager) aandelen wenst over te dragen anders dan
door middel van koop-verkoop of indien er geen kandidaat-koper is voor de aandelen die
de Kandidaat-Overdrager wenst te verkopen, dient evenzeer de voornoemde procedure
van artikel 11.2.1 gevolgd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderhavige
bepaling in de Kennisgeving van artikel 11.2.1.1 dient te worden opgenomen:
1)
de identiteit van de Kandidaat-Overdrager en het aantal aandelen dat hij
bezit in de vennootschap;
2)
het aantal aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst Over te dragen;
3)
de wijze waarop en de identiteit van de Kandidaat-Overnemer aan wie
hij zijn aandelen wenst Over te dragen (ingeval van Overdracht anders dan door
middel van koop-verkoop);
4)
de prijs per aandeel waartegen het voorkooprecht kan worden
uitgeoefend, bepaald overeenkomstig de Prijsformule.
11.2.3
Voorkooprecht in geval van wijziging van de controle over een
vennootschap-aandeelhouder
11.2.3.1 Ingeval van wijziging van de controle in de zin van artikel 5 van het Wetboek van
Vennootschappen over een vennootschap die Aandeelhouder is, worden de aandelen die
deze vennootschap-aandeelhouder bezit in de vennootschap eveneens onderworpen aan een
voorkooprecht, waarbij tevens de procedure van artikel 11.2.2 dient te worden gevolgd,
behoudens ten aanzien van hetgeen onder artikel 11.2.3.2 wordt uiteengezet.
11.2.3.2 De vennootschap-aandeelhouder die onderworpen is aan een controlewijziging
zoals gedefinieerd in artikel 11.2.3.1, dient dit binnen de twee weken na de
controlewijziging per Kennisgeving kenbaar te maken aan de Zaakvoerder. Deze
Kennisgeving dient, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende essentiële gegevens te
bevatten:
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1)

de identiteit van de vennootschap-aandeelhouder die onderworpen is aan
een controlewijziging zoals gedefinieerd in artikel 11.2.3.1;
2)
het aantal aandelen dat en de precieze identificatie (aard en volgnummer)
van de aandelen die deze vennootschap-aandeelhouder in de vennootschap bezit;
3)
de identiteit van de natuurlijke persoon of van de rechtspersoon die de
controle heeft verworven over de betrokken vennootschap-aandeelhouder.
4)
de prijs per aandeel waartegen het voorkooprecht kan worden
uitgeoefend, bepaald overeenkomstig de Prijsformule.
11.2.4
Gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de voorkooprechten
11.2.4.1
Prijs bij Overdracht van aandelen door middel van koop-verkoop indien
er een kandidaat-koper is
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het
ogenblik van de Overdracht van de aandelen, zullen de aandelen in het kader van de
uitoefening van het voorkooprecht, waarvan sprake in artikel 11.2.1, door de
Begunstigden van het Voorkooprecht slechts kunnen worden gekocht tegen de door de
Kandidaat-Overnemer geboden prijs en voorwaarden, met dien verstande weliswaar dat
de prijs dient te worden betaald aan de Kandidaat-Overdrager binnen een termijn van zes
maand te rekenen van het verstrijken van de in artikel 11.2.1.5.
11.2.4.2
Prijs bij Overdracht van aandelen, anders dan door middel van koopverkoop of indien er geen kandidaat-koper is
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het
ogenblik van de Overdracht van de aandelen, zullen de aandelen in het kader van de
uitoefening van het voorkooprecht, waarvan sprake in artikel 11.2.2, door de
Begunstigden van het Voorkooprecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per aandeel,
bepaald volgens de Prijsformule.
De prijs per aandeel waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, dient door de
Kandidaat-Overdrager te worden opgenomen in de Kennisgeving waarvan sprake in
artikel 11.2.2.
11.2.4.3
Prijs bij Overdracht van aandelen in geval van uitoefening van het
voorkooprecht ingevolge wijziging van de controle over een vennootschapaandeelhouder
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het
ogenblik van de Overdracht van de aandelen, zullen de aandelen in het kader van de
uitoefening van het voorkooprecht, waarvan sprake in artikel 11.2.3, door de
Begunstigden van het Voorkooprecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per aandeel,
bepaald volgens de Prijsformule.
De prijs per aandeel waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, dient door de
Kandidaat-Overdrager te worden opgenomen in de Kennisgeving waarvan sprake in
artikel 11.2.3.
11.2.4.4
Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer indien het voorkooprecht
door geen enkele vennoot werd uitgeoefend
De Overdracht van de aandelen, waarop geen voorkooprecht werd uitgeoefend, door de
Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer dient te gebeuren binnen een termijn
van drie maand te rekenen van het verstrijken van de in artikel 11.2.1.5 vermelde termijn
van één week, bij gebreke waaraan de procedure van respectievelijk artikel 11.2.1, 11.2.2
dan wel 11.2.3 opnieuw moet worden gevolgd.
Indien (a) de Kandidaat-Overdrager zijn aandelen aan de Kandidaat-Overnemer wenst
Over te dragen na voormelde termijn van drie maand of (b) indien de KandidaatOverdrager zijn aandelen wenst Over te dragen aan een andere Kandidaat-Overdrager dan
8

deze vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 11.2.1.1, of (c) indien de
Kandidaat-Overdrager zijn aandelen wenst Over te dragen door koop-verkoop aan een
kandidaat-koper, terwijl de voorkoopprocedure op grond van artikel 11.2.2 gevolgd is, of
(d) indien de Kandidaat-Overdrager zijn aandelen wenst Over te dragen anders dan door
middel van koop-verkoop, terwijl de voorkoopprocedure op grond van artikel 11.2.1
gevolgd is, of (e) indien de Kandidaat-Overdrager zijn aandelen wenst Over te dragen aan
de Kandidaat-Overnemer tegen andere voorwaarden dan deze vermeld in de Kennisgeving
waarvan sprake in artikel 11.2.1.1, zal de procedure van artikel 11.2.1, artikel 11.2.2
respectievelijk artikel 11.2.3 opnieuw moeten worden gevolgd.
11.2.4.5
Overhandiging van de aandelen (aan toonder), desgevallend
inschrijving in het aandelenregister (voor aandelen op naam), en betaling van de
prijs ingeval van Overdracht aan een Begunstigde van het Voorkooprecht in
uitoefening van het voorkooprecht
De Overdracht van de aandelen, waarop een voorkooprecht werd uitgeoefend, door de
Kandidaat-Overdrager aan de overnemende vennoot, dient te worden ingeschreven in het
aandelenregister (ingeval van aandelen op naam) respectievelijk dienen de aandelen te
worden overhandigd (ingeval van aandelen aan toonder) en de prijs dient betaald aan de
Kandidaat-Overdrager binnen een termijn van drie maand te rekenen van het verstrijken
van de in artikel 11.2.1.5 vermelde termijn van één week. De Kandidaat-Overdrager geeft
volmacht aan de Zaakvoerder tot de inschrijving en ondertekening van de overdracht in
het aandelenregister.
11.2.4.6 Terugtrekking van het aanbod tot Overdracht
Het aanbod tot Overdracht zoals voorzien in artikel 11.2.1.1 is onherroepelijk. Elke
terugtrekking van het aanbod tot Overdracht blijft zonder gevolg.
11.2.5
Sancties
Iedere Overdracht van aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel
11.2, zal aanleiding geven tot de betaling door de overdragende vennoot aan elke
begunstigde van het voorkooprecht, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van
de werkelijk geleden schade, met een minimum van twee miljoen vijfhonderdduizend
(2.500.000) euro.
Iedere Overdracht van aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel
11.2, zal bovendien aanleiding geven tot de nietigheid van de Overdracht, indien de
benadeelde partij dit wenst.
11.3
Volgrecht bij Overdracht van aandelen
11.3.1 Volgrecht ingeval van Overdracht door koop-verkoop aan een niet-vennoot
11.3.1.1
Elke Kandidaat-Overdrager die na afloop van de onder artikel 11.2 beschreven
voorkoopprocedure zijn aandelen Overdraagt (hierna genoemd de “Overdragende Partij”)
aan de Kandidaat-Overnemer (hierna genoemd de “Overnemende Partij”), verbindt er zich
toe om – nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot de voorkooprechten zoals
geregeld in artikel 11.2 heeft gerespecteerd, en vóór dat hij zijn aandelen Overdraagt aan
de Kandidaat-Overnemer – aan alle andere vennoten (hierna genoemd de “Begunstigden
van het Volgrecht”) het recht te verlenen om hun aandelen, samen met de aandelen van de
Overdragende Partij, Over te dragen aan de Overnemende Partij.
11.3.1.2
In voormeld geval zal de Overdragende Partij door middel van een Kennisgeving binnen
een termijn van twee weken - te rekenen van de Kennisgeving van de Zaakvoerder in
toepassing van artikel 11.2.1.5 - de Zaakvoerder vragen om de Begunstigden van het
Volgrecht uit te nodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.
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De Zaakvoerder zal binnen een termijn van één week na de datum van de Kennisgeving
van de Overdragende Partij de Begunstigden van het Volgrecht door middel van een
Kennisgeving uitnodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.
11.3.1.3
De Begunstigden van het Volgrecht kunnen slechts gebruik maken van dit volgrecht met
betrekking tot de totaliteit van de aandelen waarvan zij eigenaar zijn, inclusief de
aandelen die desgevallend zijn Overgedragen aan de Begunstigden van het Volgrecht na
uitoefening van de voorkooprechten. De uitoefening van het volgrecht met betrekking tot
een deel van hun aandelen blijft zonder gevolg.
11.3.1.4
Binnen een termijn van twee weken na de datum van Kennisgeving van de Zaakvoerder
vermeld in artikel 11.3.1.2, lid 2, brengen de Begunstigden van het Volgrecht door middel
van een Kennisgeving de Zaakvoerder op de hoogte van het feit of zij al dan niet gebruik
wensen te maken van hun volgrecht.
Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het
volgrecht.
11.3.1.5
De Zaakvoerder zal binnen een termijn van één week na het verstrijken van voormelde
termijn van twee weken door middel van een Kennisgeving aan alle vennoten meedelen of
het volgrecht al dan niet, en desgevallend door wie, werd uitgeoefend.
In het geval dat de Begunstigden van het Volgrecht van het in dit artikel 11.3.1
omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de Overdragende Partij er zich
onherroepelijk toe, en maakt deze zich voor zoveel als nodig sterk, dat de aandelen van de
Begunstigden van het Volgrecht zullen overgedragen worden aan de Overnemende Partij
tegen de prijs en betalingsmodaliteiten, geboden door de Overnemende Partij, zoals
vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 11.2.1.1.
11.3.1.6
Bij iedere Overdracht van aandelen aan een Overnemende Partij die wordt verricht in
strijd met de bepalingen van dit artikel 11.3.1 of waarbij de Overnemende Partij de
aandelen van de Begunstigde van het Volgrecht niet mee koopt conform de bepalingen
van dit artikel, hoewel deze laatste van zijn volgrecht gebruik heeft gemaakt, verbindt de
Overdragende Partij er zich toe om de aandelen van de Begunstigden van het Volgrecht,
die het volgrecht zoals geregeld in dit artikel 11.3.1 hebben uitgeoefend, aan te kopen en
dit tegen dezelfde prijs en tegen dezelfde betalingsmodaliteiten als deze waartegen de
Overdragende Partij haar eigen aandelen heeft overgedragen aan de Overnemende Partij.
11.3.2 Volgrecht ingeval van wijziging van de controle over een vennootschapaandeelhouder
11.3.2.1
Na afloop van de voorkoopprocedure beschreven in artikel 11.2.3, verleent de betrokken
vennootschap-aandeelhouder onderhevig aan controlewijziging eveneens een volgrecht ten
voordele van alle overige vennoten.
Aangezien onderhavig volgrecht bedoeld is om de overige vennoten te beschermen tegen de
door de controlewijziging eventueel veroorzaakte wijzigingen in het beleid van de
vennootschap, zullen de overige vennoten enkel gebruik kunnen maken van onderhavig
volgrecht wanneer de persoon of personen die de controle verwerven over de vennootschapaandeelhouder, alleen of gezamenlijk, een controle in rechte of in feite in de zin van artikel 5
van het Wetboek van Vennootschappen verkrijgen over de Vennootschap.
De betrokken vennootschap-aandeelhouder onderhevig aan controlewijziging verbindt er
zich toe om, in geval de controlewijziging over haar een controlewijziging in de zin van
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artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen tot gevolg heeft, de aandelen van de
overige vennoten van de vennootschap over te nemen, tegen de prijs en
betalingsmodaliteiten bepaald conform de procedure waarvan sprake in artikel 11.2.3.2.
11.3.2.2
Voor het volgrecht bedoeld in onderhavig artikel 11.3.2 gelden verder dezelfde regels als
deze vermeld onder artikel 11.3.1.
11.4
Volgplicht bij Overdracht van aandelen
Deze bepaling is slechts van toepassing onder de twee volgende cumulatieve
voorwaarden:
- enkel voor zover geen toepassing werd gemaakt van voormeld voorkooprecht en
volgrecht.
- enkel wanneer de overdragende vennoot meer dan vijftig procent (50%) van de
aandelen van de vennootschap overdraagt (een controleparticipatie).
Indien voormelde voorwaarden van toepassing zijn en een vennoot zijn aandelen wenst
over te dragen, dan kan deze vennoot de overige vennoten ertoe verplichten om hun
aandelen mee over te dragen tegen dezelfde voorwaarden als deze waartegen de aandelen
van de overdragende vennoot worden overgedragen. Daartoe zal de overdragende vennoot
een schrijven richten aan de overige vennoten met verzoek hun aandelen mee over te
dragen.
Artikel 12 - Beherende en stille vennoten
De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de
vennootschap. Beherende vennoten zijn deze die als dusdanig vermeld zijn in de
oprichtingsakte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden,
mits de naleving van de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.
De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap in tot het
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.
Artikel 13 - Obligaties en warrants
De zaakvoerder is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een
hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.
De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of
warrants in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.
Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de zaakvoerder bevoegd warrants of een
in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.
TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 14 - De zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door een statutaire zaakvoerder die een beherend
vennoot moet zijn.
De statutaire zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering beraadslagend en
beslissend volgens de regels geldend voor een statutenwijziging.
Bij de oprichting en voor de duur van de vennootschap wordt de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “OPUS TERRAE”, met maatschappelijke zetel gevestigd
te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
Voor de uitoefening van dit mandaat zal de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “OPUS TERRAE” vertegenwoordigd worden door de heer Paul
GHEYSENS, wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72, aangeduid als vast
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OPUS
TERRAE”.
Het mandaat van de statutaire zaakvoerder kan slechts tegen zijn wil in worden herroepen
wegens wettige redenen door de rechter.
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Artikel 15 - Bevoegdheden van de zaakvoerder - dagelijks bestuur - lastgeving vertegenwoordiging
1.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap.
Onder deze handelingen vallen onder meer, ongeacht het bedrag:
- verrichtingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van aandelen;
- het toestaan en/of aangaan van leningen en/of kredietopeningen, aan
groepsvennootschappen of aan derden;
- verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;
- het zich borg stellen voor derden;
- de aanwerving en/of het ontslag van bedienden en kaderleden.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
2.
De statutaire zaakvoerder heeft ondermeer de bevoegdheid afwijkingen in de zin
van artikel 133 §6, 1° van het Wetboek van Vennootschappen toe te kennen. Hij
heeft de opdracht permanent toezicht te houden op de onafhankelijkheid van de
commissaris en diens taken.
3.
De zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een
directiecomité, die geen beherende vennoot moet zijn en geen stille vennoten
mogen zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de zaakvoerder de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.
4.
De zaakvoerder en het directiecomité kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze
geen vennoot is, hun bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
opdragen.
5.
De vennootschap kan in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de
zaakvoerder, en, in zaken van dagelijks bestuur, door het directiecomité.
Artikel 16 - Controle
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van
Vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene
vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen en besluit
om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 - Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van de vennootschap is samengesteld uit:
1.
de beherende venno(o)t(en)
2.
de stille venno(o)t(en)
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid
van de vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle
vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
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De zaakvoerder woont de algemene vergadering bij en beantwoordt de door de vennoten
gestelde vragen.
Artikel 18 - Vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om twaalf
(12.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop
volgende werkdag gehouden.
Een bijzonder algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van
de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die
samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de
zetel van de vennootschap.
Artikel 19 - Bijeenroeping
De zaakvoerder of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.
Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene
vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek
van Vennootschappen.
Elke jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de
volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag, en in voorkomend geval,
het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening
en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de zaakvoerder en, in voorkomend
geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van
commissarissen.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle vennoten
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 20 - Toelating
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van aandelen
op naam minstens vier dagen voor de vergadering aan de zaakvoerder hun zinzicht te
kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de zaakvoerder dit in de
oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de vennoten.
Artikel 21 - Vertegenwoordiging
Iedere vennoot kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze
een volmacht geven hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De
lasthebber moet geen vennoot zijn.
De zaakvoerder mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens vier dagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide
plaats worden neergelegd.
Artikel 22 - Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder, of, bij diens
afwezigheid, door zijn gevolmachtigde of, bij diens afwezigheid, door de vennoot die bij
de gewone meerderheid daartoe werd aangeduid door de algemene vergadering.
Artikel 23 - Verdaging
De zaakvoerder mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot drie weken
verdagen.
Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.
Artikel 24 - Aantal stemmen - uitoefening van het stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
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De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met
raadgevende stem.
Artikel 25 - Beraadslaging
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal aandelen wordt
vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda
vermeld staan, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en ze met eenparigheid akkoord zijn om te beraadslagen over het betrokken agendapunt.
De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die de vennoten stellen met betrekking tot
zijn verslag of tot de agendapunten. In voorkomend geval geven de commissarissen
antwoorden op de vragen die de vennoten hen stellen met betrekking tot hun verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de
vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij
de uitgebrachte stemmen geteld.
De handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of
die de statuten wijzigen; kunnen door de algemene vergadering niet worden verricht noch
bekrachtigd dan met instemming van de zaakvoerder.
Artikel 26 - Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder en
door de vennoten die erom vragen.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften of uittreksels, in
rechte of anderszins voor te leggen, door de zaakvoerder ondertekend. Deze bevoegdheid
kan worden opgedragen aan een lasthebber.
TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 27 - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op alsmede de
jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stelt de zaakvoerder tevens een
verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar
op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken
en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door het
Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 28 - Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarvergadering hoort het jaarverslag en, desgevallend het verslag van de
commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij
afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de zaakvoerder en, desgevallend de
commissarissen.
Artikel 29 - Uitkering
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten
honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is
niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits
eerbiediging van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 30 - Betaling van dividenden
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De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de
zaakvoerder vastgesteld.
De zaakvoerder mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de
vorm van interim-dividenden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 31 - Vereniging van de aandelen in één hand
Wanneer alle aandelen verenigd worden in de hand van de beherende vennoot, dient deze
binnen de dertig dagen minstens één aandeel over te dragen aan een stille vennoot, tenzij
hij verkiest de vennootschap om te vormen.
Wanneer alle aandelen verenigd worden in de hand van één stille vennoot, dient deze
binnen de dertig dagen minstens één aandeel over te dragen aan een beherend vennoot,
tenzij hij verkiest de vennootschap om te vormen.
Artikel 32 - Faillissement of ontbinding van de zaakvoerder
Het faillissement of de ontbinding van de zaakvoerder brengt niet de ontbinding van de
vennootschap met zich mee.
Indien in de statuten niet in de opvolging van rechtswege van de zaakvoerder is voorzien,
wordt binnen de dertig dagen na de ontbinding of het faillissement van de zaakvoerder,
door de meest gerede vennoot de algemene vergadering bijeengeroepen, teneinde een
nieuwe zaakvoerder aan te duiden of de vennootschap om te vormen in een andere
rechtsvorm.
Artikel 33 - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook,
geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij
gebreke van dergelijk benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder
handelend als vereffenaar. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars
gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide
machten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen
opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 34 - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet
terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de
vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 35 - Woonstkeuze
Ieder in het buitenland gedomicilieerde zaakvoerder en vereffenaar doet voor de duur van
zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en
betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor
zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die
zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van
elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht
keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.
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Artikel 36 - Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten
De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven
hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen.
Voor eensluidende coördinatie
Opgemaakt te Izegem op 12-10-2017
Meester Stefaan Laga, notaris te Izegem
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