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BIJEENROEPING JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING 

 
De aandeelhouders van de Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA worden verzocht de 
jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zullen gehouden 
worden op woensdag 11 april 2007 vanaf 10.45 uur in de kantoren van de maatschappelijke 
zetel, Medialaan 30 te 1800 Vilvoorde. De buitengewone algemene vergadering vindt plaats 
om 10.45uur en wordt om 11.00uur gevolgd door de jaarvergadering. 
 
I. JAARVERGADERING 
 
De dagorde van deze vergadering luidt als volgt: 
 
1. Bespreking van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de jaarrekening van 

de vennootschap per 31 december 2006. 
 
2. Verslag van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekening. 
 
3.   Jaarrekening: 
       - toelichting bij het ontwerp van jaarrekening 
       - onderzoek en bespreking 
       - goedkeuring van de jaarrekening. 
 
Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006 goed. 
 
4.   Bestemming van het resultaat: 
       - voorstel van de zaakvoerder 
       - bespreking. 
 
Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op 
de wijze zoals voorgesteld door de zaakvoerder, zijnde: 
 
- uitkering van een bruto dividend van EUR 3,75 per aandeel, 
- toevoeging van het saldo van het resultaat aan de beschikbare reserves. 
 
5.   Kwijting aan de zaakvoerder en aan de commissaris. 
 



Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder en de commissaris voor hun 
mandaat tot 31 december 2006. 
 
6.   Hernieuwing van het mandaat van de commissaris. 
 
Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering beslist het mandaat van commissaris, PriceWaterhouse Coopers, 
vertegenwoordigd door de heer Luc Discry, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar met 
ingang van heden. De jaarlijks te indexeren vergoeding voor de controle op de statutaire en 
geconsolideerde jaarrekening bedraagt € 40.700. 
 
7.   Corporate Governance 
 
8.   Rondvraag. 
 
 
II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

1. Voorstel tot wijziging van de beleggingspolitiek en voorstel tot wijziging van artikel 5 
van de statuten als volgt:  

 “Artikel 5. BELEGGINGSPOLITIEK 
Het collectief beleggen in onroerende goederen door middel van kapitalen bijeenge-

bracht door het publiek beroep doen op het spaarwezen in België of in het buitenland zal als 
volgt gebeuren. In hoofdzaak bestaat de onroerend goed portefeuille op 1 januari 2007 uit 
commerciële centra en kwalitatief hoogstaande kantoorgebouwen.  
Bij toekomstige investeringen zal de voorkeur gegeven worden aan investeringen en/of 
uitbreidingen in commerciële centra en retailprojecten gelegen in België of Luxemburg; in 
tweede rangorde bij voorkeur aan nieuwe of structureel gerenoveerde kwalitatief 
hoogstaande kantoorgebouwen in kennisintensieve gebieden. Bijkomend wordt geïnvesteerd 
in ander vastgoed in België en vastgoed gelegen in de Europese Unie.” 

Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering beslist tot wijziging van de beleggingspolitiek zoals 

opgenomen in het nieuwe artikel 5 van de statuten. 
2. Beslissing tot wijziging van artikelen 8 en 22 van de statuten van de vennootschap 

teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 14 
december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en artikel 536 W. venn. 

Voorstel tot besluit 
‘De algemene vergadering beslist de artikelen 8 en 22 van de statuten van de 

vennootschap als volgt te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van 
de effecten aan toonder en artikel 536 W. venn.: 

“Artikel 8 – AARD VAN DE AANDELEN 
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Van zodra de aandelen op naam 

volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder, op zijn kosten aan de zaakvoerder vragen 
deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen . 
Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de zaakvoerder de gedematerialiseerde 
aandelen omzetten in aandelen op naam. 
De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden 
door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de 
aandeelhouder of zijn mandataris en door de zaakvoerder van de vennootschap of een 
bijzondere volmachtdrager. 
Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op 
naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de 
vereffeningsinstelling . 
Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op 
rekening. 
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per 
categorie van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van 
de vereffeningsinstelling. 



De omzetting in gedematerialiseerde aandelen waarvan sprake in dit artikel kan gevraagd 
worden zodra de vennootschap een vereffeningsinstelling heeft aangeduid. 

Overgangsbepaling 
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf 

houdende afschaffing van de effecten aan toonder kan de vennootschap tot en met éénendertig 
december tweeduizend en zeven effecten aan toonder uitgeven en bestaat de mogelijkheid dat 
er tot en met éénendertig december tweeduizend dertien effecten aan toonder van de 
vennootschap in omloop zijn. De bepalingen van deze statuten die handelen over 
gedematerialiseerde effecten zijn mutatis mutandis van toepassing op de effecten aan toonder. 
 Effecten aan toonder die op een effectenrekening staan bestaan met ingang van één 
januari tweeduizend en acht in gedematerialiseerde vorm. 

Effecten aan toonder die niet op een effectenrekening staan worden vanaf één januari 
tweeduizend en acht automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf het moment 
dat ze op een effectenrekening worden geplaatst. 

Uiterlijk tot éénendertig december tweeduizend en twaalf (voor effecten aan toonder 
uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf) en éénendertig december 
tweeduizend dertien (voor effecten aan toonder uitgegeven vóór drieëntwintig december 
tweeduizend en vijf) kunnen de houders van effecten aan toonder die niet automatisch zijn 
omgezet krachtens voorgaande alinea’s, de omzetting van deze effecten vragen in 
gedematerialiseerde effecten dan wel in effecten op naam overeenkomstig de procedure 
uiteengezet in artikel 7 (voor effecten aan toonder uitgegeven vóór drieëntwintig december 
tweeduizend en vijf) of 8 (voor effecten aan toonder uitgegeven na drieëntwintig december 
tweeduizend en vijf) van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder. 
De in deze alinea opgenomen termijnen en artikelen van de Wet van veertien december 
tweeduizend en vijf dienen ingeval van wijziging van de voormelde Wet te worden gelezen en 
vervangen door de overeenkomstige termijnen en artikelen van de gewijzigde Wet. 

Na voormelde periode zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege 
worden omgezet in gedematerialiseerde effecten en door de zaakvoerder worden ingeschreven 
op een effectenrekening. 

Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten waarvan de rechthebbenden 
ongekend zijn gebleven (tot op het moment van de hiernavermelde verkoop), te koop 
aangeboden overeenkomstig artikel 11 van de voormelde Wet houdende afschaffing van de 
effecten aan toonder. 

Artikel 22 – DEPONERING VAN EFFECTEN  
 Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en voor zover de zaakvoerder 
dit vereist in de oproepingen, moeten de eigenaars van aandelen op naam alsook de houders 
van warrants en obligaties op naam en de houders van certificaten op naam die met 
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven binnen de termijn aangegeven door 
de zaakvoerder in de oproeping die niet minder dan drie werkdagen en niet meer dan zes 
werkdagen mag bedragen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene 
vergadering, aan de zaakvoerder hun intentie meedelen om deel te nemen aan de algemene 
vergadering. 
 De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten, om tot de algemene 
vergadering te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de 
vereffeningsinstelling conform artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld 
attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen 
tot op de datum van de algemene vergadering, en dit binnen de termijn aangegeven door de 
zaakvoerder in de oproeping die niet minder dan drie werkdagen en niet meer dan zes 
werkdagen mag bedragen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene 
vergadering, en op de in de oproeping aangeduide plaats. 
De zaakvoerder kan een registratiedatum vastleggen en bepalen dat de aandeelhouders aan 
de algemene vergadering kunnen deelnemen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen, met 
betrekking tot aandelen waarvan zij op de registratiedatum om vierentwintig uur eigenaar zijn, 
ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene 
vergadering. De registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende dag en niet later dan 
vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden vastgesteld. De registratiedatum en de 
wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden vermeld in de 
oproeping. In dit geval dient de eigenaar van gedematerialiseerde effecten een door de 
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling conform artikel 474 van het Wetboek 



van Vennootschappen opgesteld attest neer te leggen waaruit blijkt dat de betrokkene eigenaar 
is van de gedematerialiseerde aandelen om vierentwintig uur op de registratiedatum. 
 Overgangsbepaling 
  De eigenaars van aandelen aan toonder alsook de houders van warrants of 
obligaties aan toonder en de houders van certificaten aan toonder die met medewerking van 
de vennootschap werden uitgegeven moeten binnen dezelfde termijn hun titels op de plaats 
aangeduid in de oproeping deponeren of zich laten registreren op de registratiedatum met 
betrekking tot deze effecten aan toonder. 
Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en 
van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met 
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven tijdig werden neergelegd of dat zij 
zich geldig hebben laten registeren op de registratiedatum met betrekking tot deze effecten 
aan toonder . 
Vanaf één januari tweeduizend en acht zullen de eigenaars van voormelde effecten aan toonder 
die hun aandelen zullen hebben neergelegd of zullen hebben laten registreren bij de erkende 
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, het attest moeten voorleggen waarvan sprake in het 
tweede en derde lid van dit artikel’. 

3. Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van 
Vennootschappen bevattende een opgave van de bijzondere omstandigheden binnen dewelke 
de zaakvoerder gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij 
daarbij zal nastreven. 
 4. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder om het kapitaal van 
de vennootschap te verhogen, in een of meerdere keren ten belope van een maximum bedrag 
van tweehonderd miljoen euro (200.000.000 EUR), binnen het kader van het toegestaan 
kapitaal en voorstel tot aanpassing artikel 7 bis in de statuten: 

“Artikel 7bis. TOEGESTAAN KAPITAAL 
Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk toegelaten het maatschappelijk kapitaal te verhogen in 
een of meerdere keren ten belope van een maximum bedrag van tweehonderd miljoen euro 
(200.000.000 EUR) door inbreng in geld of in natura, desgevallend, door incorporatie van 
reserves of uitgiftepremies, in overeenstemming met de regels voorgeschreven in het 
Wetboek van vennootschappen, onderhavige statuten en het artikel 11 van het Koninklijk 
Besluit van tien april negentienhonderd vijf en negentig betreffende de vastgoedbevaks. 
Deze toelating wordt toegestaan voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in 
de bijlage van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van het proces-verbaal van de 
buitengewone algemene vergadering van elf april tweeduizend en zeven. 
Deze toelating is hernieuwbaar. 
Bij elke kapitaalsverhoging stelt de zaakvoerder de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de 
voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast tenzij de algemene vergadering daar 
zelf zou over beslissen. 
De kapitaalsverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met of zonder 
stemrecht. 
Wanneer de kapitaalsverhogingen, door de zaakvoerder beslist ingevolge deze toelating, een 
uitgiftepremie bevatten moet het bedrag van deze uitgiftepremie op een speciale 
onbeschikbare rekening geplaatst worden genoemd "uitgiftepremies" die zoals het kapitaal de 
waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen verminderd of afgeschaft worden tenzij 
mits een beslissing van de algemene vergadering die vergadert volgens de voorwaarden van 
aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een kapitaalsvermindering, behoudens de 
omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.” 

Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de 

zaakvoerder, om binnen het kader van het toegestaan kapitaal, het maatschappelijk kapitaal 
in een of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximum bedrag van tweehonderd 
miljoen euro (200.000.000 EUR). 

5. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen en 
voorstel tot wijziging van artikel 9 punt 2 van de statuten als volgt: 

“Volgens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van elf april 
tweeduizend en zeven, genomen overeenkomstig artikel 620 paragraaf 1 van het Wetboek 
van vennootschappen, kan de vennootschap voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de 
bekendmaking van deze beslissing in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, zijn eigen 
aandelen met stemrecht, of als er zijn, zonder stemrecht, verwerven, en dit zonder 



voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, door aankoop of ruil, rechtstreeks of 
door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, 
wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig 
en dreigend nadeel lijdt”. 

Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering beslist de machtiging tot inkoop van eigen aandelen te 

verlenen, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing 
in de bijlage van het Belgisch Staatsblad en enkel wanneer deze verkrijging noodzakelijk is 
om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel lijdt. 

6. Onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen, voorstel om de statuten aan te passen aan de wet van twintig juli 
tweeduizend en vier, in het bijzonder: 

- elke verwijzing naar de wet van vier december negentienhonderd negentig te 
vervangen door de overeenkomstige verwijzing naar de wet van twintig juli tweeduizend en vier 
met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,  

- aanpassing van artikel 12, C, lid 3 van de statuten door wijziging van de woorden ‘ in 
de schoot van zijn raad van bestuur….aanbelangen” door “de effectieve leiding wordt 
toevertrouwd aan ten minste twee natuurlijke personen”,  

- aanpassing van artikel 1, lid 4 van de statuten door toevoeging van het woord 
“openbare” aan “beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht” en aan “bevak 
naar Belgisch recht”,  

- in het kader daarvan eventueel andere tekstuele aanpassingen aan te brengen. 
Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering beslist: 
- elke verwijzing naar de wet van vier december negentienhonderd negentig te 

vervangen door de overeenkomstige verwijzing naar de wet van twintig juli tweeduizend en vier 
met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,  

- aanpassing van artikel 12, C, lid 3 van de statuten door wijziging van de woorden ‘ in 
de schoot van zijn raad van bestuur….aanbelangen” door “de effectieve leiding wordt 
toevertrouwd aan ten minste twee natuurlijke personen”,  

- aanpassing van artikel 1, lid 4 van de statuten door toevoeging van het woord 
“openbare” aan “beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht” en aan “bevak 
naar Belgisch recht”,  

- in het kader daarvan eventueel andere tekstuele aanpassingen aan te brengen 
onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen. 

 
7. Voorstel tot wijziging van artikel 29, teneinde het in overeenstemming te brengen met 

artikel 7 van het Koninklijk Besluit van één en twintig juni tweeduizend en zes op de 
boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van openbare 
vastgoedbevaks 

Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering beslist om artikel 29 aan te passen als volgt:  
“De vennootschap verdeelt, ten titel van vergoeding van het kapitaal, de winst in 

overeenstemming en conform artikel 7 van het Koninklijk Besluit van één en twintig juni 
tweeduizend en zes op de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 
van openbare vastgoedbevaks.” 

 
8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten  
Voorstel tot besluit 
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen voor het opmaken van een 

gecoördineerde tekst van statuten. 
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten, worden de houders van aandelen aan toonder 
verzocht hun aandelen 3 dagen vóór de algemene vergadering te deponeren aan de loketten 
van volgende financiële instellingen: ING, Fortis Bank of KBC-Bank. 
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten dienen de houders van aandelen op naam hun 
intentie tot deelname aan de algemene vergadering bij gewone brief te richten aan de zetel 
van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen vóór de algemene vergadering. 
 
 



Ter beschikkingstelling van de jaardocumenten 2006 
 
Het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van de commissaris over het boekjaar 
2006 zijn vanaf 26 maart 2007 gratis beschikbaar ten kantore van de vennootschap. 
Deze documenten zijn ook vrij beschikbaar op de website: 
www.wereldhavebelgium.com    
 
Voor info tel.: 00 32 (0)2 732 19 00 
     
 


