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OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 

AANDEELHOUDERS VAN VRIJDAG 6 MAART 2020 

 

De aandeelhouders, de statutaire zaakvoerder en commissaris van de Vennootschap, worden hierbij 

uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal worden 

gehouden op vrijdag 6 maart 2020 om 10.00 uur op de zetel van de Vennootschap (de “Buitengewone 

Algemene Vergadering”), teneinde te beraadslagen over de volgende agenda en voorstellen van besluit: 

A. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL 

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder opgesteld in toepassing van 

artikel 7:199 van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen  met betrekking tot de 

hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn 

beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde 

doeleinden worden uiteengezet. 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 

2. Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het 

toegestaan kapitaal te vervangen door een nieuwe uitgebreide machtiging aan het bestuursorgaan van de 

Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die 

hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van 329.437.454,88 euro: 

I. met naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de toepasselijke regelgeving 

op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, kan het bestuursorgaan inschrijvingsrechten, 

converteerbare obligaties of obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten creëren of uitgeven; 

en 

II. daarbij kan het bestuursorgaan mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, het 

voorkeurrecht en/of het onherleidbaar toewijzingsrecht beperken of op te heffen, 

en besluit dientengevolge om het artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt: 

“Artikel 7. TOEGESTAAN KAPITAAL  

Het is de Raad van Bestuur uitdrukkelijk toegelaten het volgestort kapitaal te verhogen op de data en 

tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van een maximum 

bedrag van driehonderdnegenentwintig miljoen vierhonderdzevenendertigduizend vierhonderdvierenvijftig 

euro achtentachtig cent (€ 329.437.454,88) EURO. 

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 desbetreffende machtigingsbesluit van de 

algemene vergadering. 
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Deze toelating is hernieuwbaar. 

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld of in natura of door 

incorporatie van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen 

vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit 

hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die voor 

conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of  andere effecten 

(van enige dan bestaande soort) met of zonder stemrecht, overeenkomstig de regels voorgeschreven door 

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verenigingen en de toepasselijke regelgeving op de 

gereglementeerde vastgoedvennootschappen en deze statuten.  

De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen 

op het passief van de balans worden vermeld. De Raad van Bestuur kan vrij beslissen om de eventuele 

uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de 

kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen 

die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen 

verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals 

inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.  

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit 

artikel, kan de Raad van Bestuur niet alleen aandelen, maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan 

een ander effect gehecht) en converteerbare obligaties of obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere 

effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de regels 

voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de toepasselijke regelgeving 

op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, kan de 

Raad van Bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van 

één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel, voor zover er, in de mate dat de 

GVV-wet dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend 

bij toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval, dient dit onherleidbaar toewijzingsrecht 

tenminste te voldoen aan de modaliteiten vermeld in artikel 11.1 van deze statuten.  

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in artikel 11.2 van 

deze statuten worden nageleefd (met inbegrip van de mogelijkheid een bedrag af te trekken dat 

overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend). Dergelijke inbrengen kunnen ook 

betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend." 

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het 

ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA. 

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie/vierde van 

de stemmen en de instemming van de statutaire zaakvoerder. 

B. WIJZIGING PROCEDURE KAPITAALVERHOGING 

3. Voorstel van besluit: de algemene vergadering beslist om de statuten te conformeren aan de 

wijzigingen doorgevoerd in de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen ingevolge de wet van 2 mei 2019 houdende diversie financiële bepalingen, 

dewelke onder meer in de mogelijkheid voorzien om het onherleidbaar toewijzingsrecht te beperken of op 

te heffen,  

en beslist dientengevolge om het artikel 11.1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen als 

volgt: 
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"11.1 Kapitaalverhoging in geld  

a) In geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld en onverminderd de toepassing 

van de artikelen 7:188 tot 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan het 

voorkeurrecht enkel worden beperkt of opgeheven, voor zover aan de bestaande aandeelhouders een 

onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.  

Dat onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet tenminste aan de volgende voorwaarden:  

1° het heeft betrekking op alle nieuw uitgegeven effecten;  

2° het wordt aan de aandeelhouders verleend naar rato van het deel van het kapitaal dat hun 

aandelen vertegenwoordigen op het moment van de verrichting;  

3° uiterlijk aan de vooravond van de opening van de openbare inschrijvingsperiode wordt een 

maximumprijs per aandeel aangekondigd; en  

4° de openbare inschrijvingsperiode moet in dat geval minimaal drie beursdagen bedragen.  

b) In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen moet er geen onherleidbaar toewijzingsrecht verleend worden aan de 

bestaande aandeelhouders in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld uitgevoerd onder de 

volgende voorwaarden: 

1° de kapitaalverhoging gebeurt met gebruik van het toegestane kapitaal;  

2° het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die, overeenkomstig dit lid, zijn 

uitgevoerd over een periode van 12 maanden, bedraagt niet meer dan 10% van het bedrag van het 

kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging.  

c) Onverminderd de toepassing van de artikelen 7:190 tot 7:194 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen, zijn 11.1 a) en b) niet van toepassing bij een inbreng in geld met 

beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van 

de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt 

gesteld." 

 Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van 

het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA. 

 Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie/vierde 

van de stemmen en de instemming van de statutaire zaakvoerder. 

C. MACHTIGING VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN 

EFFECTEN 

4. Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om een machtiging inzake de verkrijging, 

inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking 

hebben, in te voegen voor een periode van vijf (5) jaar, en besluit dientengevolge om het huidige artikel 10 

van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt: 

“Artikel 10. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN 

AANDELEN  

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen 

verwerven, in pand nemen of vervreemden.  

Het is de Raad van Bestuur in het bijzonder toegestaan om, voor een duur van vijf jaar vanaf de 

publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 6 

maart 2020, voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, in 

pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer 

deze verwerving, inpandneming of deze vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de 

Vennootschap te vermijden. 

Daarenboven, voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch 

Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 6 maart 2020, mag de Raad 
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van Bestuur voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap verwerven en in 

pand nemen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 0,01 EUR en die niet 

hoger mag zijn dan 125% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de 

transactie (verwerving en in pand nemen) zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan 10 percent 

van het totaal aantal uitgegeven aandelen.  

De Raad van Bestuur is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te 

vervreemden aan één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de 

Vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits naleving van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen. 

De hierboven bedoelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van 

aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochtervennootschappen van de 

Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun 

moedervennootschap door dochtervennootschappen.” 

Met dien verstande dat indien de voorgestelde machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en 

vervreemding van eigen effecten niet wordt goedgekeurd, de buitengewone algemene vergadering zal 

worden gevraagd om de gewijzigde statuten goed te keuren waarbij dit artikel wordt vervangen door het 

huidige artikel 10 van de statuten waarbij de verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen zullen 

worden vervangen door de corresponderende artikels van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen. 

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van 

het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA. 

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie/vierde 

van de stemmen en de instemming van de statutaire zaakvoerder. 

D. WIJZIGING VOORWERP EN ACTIVITEITEN VAN DE VENNOOTSCHAP 

5. Voorstel van besluit: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een 

omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld 

in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 

6. Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit om het voorwerp en de activiteiten 

van de Vennootschap aan te passen en besluit daarom de tekst van artikel 4 van de statuten te 

vervangen door volgende tekst: 

"Artikel 4. VOORWERP 

4.1. De Vennootschap heeft tot uitsluitend voorwerp:  

(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de 

bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, 

onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en,  

(b) binnen de grenzen van artikel 7, b) van de GVV-Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in 

artikel 2, 5° van de GVV-Wet.  

Onder vastgoed in de zin van artikel 2, 5°, van de GVV-Wet wordt begrepen:   

i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek en zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen 

van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;  

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de 

Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 % van het kapitaal aanhoudt;  

iii. optierechten op vastgoed;  
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iv. aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vennootschappen, op 

voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat meer dan 25 % van het  kapitaal daarvan rechtstreeks of 

onrechtstreeks wordt aangehouden door de Vennootschap; ;  

v. rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in 

leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;  

vi. rechten van deelneming in openbare en institutionele vastgoedbevaks;   

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in 

vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de 

alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;  

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een 

andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in 

artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve 

belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn 

onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;  

ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met 

rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; 

(iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in 

het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of 

onrechtstreekse bezit van aandelen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn 

vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven 

bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens 

verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna “Real 

Estate Investment Trusts” (verkort “REIT’s”) genoemd);  

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 4, 7° van de wet van 11 juli 2018 op de 

aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten 

tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;  

xi. Rechten van deelneming in een gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF), zoals 

geregeld bij het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde 

vastgoedbeleggingsfondsen. 

Het vastgoed bedoeld in artikel 4.1 (b) (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) dat rechten van deelneming 

betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in de Europese regelgeving, kan niet 

kwalificeren als aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, ongeacht het 

bedrag van de deelneming die door de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt 

aangehouden. 

Als de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen in de 

toekomst zou wijzigen en andere soorten activa zou aanduiden als vastgoed in de zin van de GVV-wet, 

zal de Vennootschap ook in die bijkomende soorten activa mogen investeren. 

(c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit 

overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever 

afsluiten van of toetreden tot één of meerdere: 

(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance” overeenkomsten; 

(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain” 

overeenkomsten;  

(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and 

Operate” overeenkomsten; 
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en/of 

(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of 

andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan: 

(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van 

een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een 

maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en 

(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico, 

bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij 

noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken;  

(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit 

overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, 

oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van: 

(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, 

fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen; 

(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee 

verband houdende goederen; 

(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en 

de daarmee verband houdende goederen; of 

(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen. 

(e) het initieel aanhouden van minder dan 25 % in het kapitaal van een Vennootschap waarin 

de activiteiten bedoeld in art. 4.1, (c) hierboven worden uitgeoefend, voor zover de genoemde 

deelneming binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt 

gecontracteerd in dit verband vereist, na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van de 

toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen ), als gevolg van een 

overdracht van aandelen wordt omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van de 

toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. 

Als de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen in de 

toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe activiteiten door de Vennootschap zou toestaan, 

zal de Vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen. 

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap alle 

activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de bouw (zonder afbreuk te doen aan het 

verbod om op te treden als bouwpromotor, behoudens wanneer het occasionele verrichtingen betreft), de 

verbouwing, de inrichting, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de verhuur, 

de onderverhuring, de ruil, de inbreng, de overdracht, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel 

van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van 

opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende 

goederen, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (in de ruimste zin). Zij kan syndicus 

zijn van een onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar is of “property manager” van een 

gebouwencomplex waar zij één van de eigenaars is. In dit kader kan zij ook alle andere activiteiten 

uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende goederen of voor haar gebruikers 

(facility management, organisatie van evenementen, conciërgediensten, verbouwingswerken 

aangepast aan de specifieke behoeften van de huurder, ...). De Vennootschap kan ook op maat 

gemaakte vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de onroerende goederen worden aangepast aan de 

specifieke behoeften van hun gebruikers.  

4.2. De Vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in 

de zin van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze 

beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen 
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door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie 

verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle 

munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk 

verhandelbaar monetair instrument.  

De Vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, 

voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de 

financiering en het beheer de activiteiten van de Vennootschap, zoals bedoeld in de toepasselijke 

regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en met uitsluiting van elke verrichting 

van speculatieve aard.  

4.3. De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven . De 

activiteit van het met aankoopoptie in leasing  geven van onroerende goederen mag alleen als 

bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel 

van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit 

als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).  

4.4. De Vennootschap mag tevens, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de 

gereglementeerde vastgoedvennootschappen:  

- hypotheken of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering 

van haar activiteiten of deze van haar perimetervennootschappen, binnen de daartoe door artikel 43 

van de GVV-Wet en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen 

bepaalde grenzen;  

- kredieten verstrekken en het stellen van zekerheden of het geven van garanties in 

overeenstemming met artikel 42 GVV-wet.  

4.5. De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en 

benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, voor zichzelf 

of voor derden, en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of 

onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar 

voorwerp na te streven of te vergemakkelijken, en mag zich inlaten met de uitbating van alle 

intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.  

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde 

vastgoedvennootschappen, kan de Vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van 

fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, 

financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten 

vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het  voorwerp soortgelijk is 

met of aanvullend is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp na te streven 

of te vergemakkelijken en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp evenals alle voor de verwezenlijking van haar 

voorwerp relevante of nodige daden. 

Voor elke statutenwijziging van de Vennootschap is de voorafgaande goedkeuring van de 

FSMA vereist." 

Met dien verstande dat indien de voorgestelde wijzigingen aan het voorwerp en de activiteiten 

niet worden goedgekeurd, de buitengewone algemene vergadering zal worden gevraagd om de 

gewijzigde statuten goed te keuren waarbij dit artikel wordt vervangen door het huidige artikel 4 van 

de statuten waarbij de verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen zullen worden vervangen 

door de corresponderende artikels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring 

van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA. 
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Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens 

vier/vijfde van de stemmen en de instemming van de statutaire zaakvoerder. 

E. OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET EEN 

(MONISTISCHE) RAAD VAN BESTUUR – ONTSLAG EN KWIJTING STATUTAIRE 

ZAAKVOERDER – BENOEMING EN REMUNERATIE NIEUWE BESTUURDERS 

7. Voorstel van besluit: Kennisname van het verslag van de statutaire zaakvoerder opgesteld in 

toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot 

de voorgestelde omzetting, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht. 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 

Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van 

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de staat van activa en passiva. 

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 

8. Voorstellen tot besluit: 

8.a. De algemene vergadering besluit (i) tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze 

vennootschap met een (monistische) raad van bestuur (de “Omzetting”), en dientengevolge (ii) tot 

aanname van de gewijzigde statuten, in het bijzonder teneinde de statuten in lijn te brengen met het 

voorgaande voorstel tot Omzetting in een naamloze vennootschap met monistische raad van bestuur en 

met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een versie van de nieuwe 

gecoördineerde statuten van de Vennootschap is ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de 

website van de Vennootschap (https://www.wereldhavebelgium.com). 

8.b. De algemene vergadering besluit, met onmiddellijke ingang, tot ontslag van, en, mede op 

basis van de voormelde staat van activa en passiva, tot verlening van tussentijdse kwijting voor de 

uitoefening van zijn mandaat aan, de statutaire zaakvoerder, zijnde de naamloze vennootschap “N.V. 

WERELDHAVE BELGIUM S.A.”, met zetel te 1860 Vilvoorde, Medialaan 30, en 

ondernemingsnummer 0422.120.838, vast vertegenwoordigd door de heer DEFORCHE Kasper.  

8.c. De algemene vergadering besluit, met onmiddellijke ingang, tot benoeming als bestuurder 

van de volgende personen: 

(i) Mevrouw BOONE Brigitte, als onafhankelijke bestuurder tot de algemene vergadering 

van aandeelhouders te houden op 13 april 2022; 

(ii) Mevrouw CLAES Ann, als onafhankelijk bestuurder tot de algemene vergadering van 

aandeelhouders te houden op 14 april 2021; 

(iii) De heer DEFORCHE Kasper tot de algemene vergadering van aandeelhouders te 

houden op 12 april 2023; 

(iv) De heer DE VREEDE Dennis tot de algemene vergadering van aandeelhouders te 

houden op 12 april 2023. 

(v) De heer GOEMINNE Dirk, als onafhankelijk bestuurder tot de algemene vergadering 

van aandeelhouders te houden op 12 april 2023; en 

(vi) De heer STORM Matthijs tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden 

op 12 april 2023. 

 

8.d. De algemene vergadering besluit, enkel de onafhankelijke bestuurders een vergoeding van 

25.000,00 euro per jaar toe te kennen en de voorzitter die een onafhankelijk bestuurder dient te zijn 

35.000,00 euro per jaar. Wordt aan de voorzitter van een comité een vergoeding van 5.000 euro per 

jaar toegekend en aan de leden van dat comité een vergoeding van 3.000 euro per jaar. 

Dit voorstel tot besluit is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring 

van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA. 

https://www.wereldhavebelgium.com/
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Het voorstel tot Omzetting en de aanname van een nieuwe tekst van statuten (7.a.) is 

onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens vier/vijfden van de stemmen en de 

instemming van de statutaire zaakvoerder.  

Het voorstel tot besluit met betrekking tot ontslag van de statutaire zaakvoerder (7.b.) is 

onderworpen aan een bijzondere meerderheid van minstens drie/vierden van de stemmen en de 

instemming van de statutaire zaakvoerder. 

Het voorstel tot besluit met betrekking tot de benoeming van de bestuurders (7.c.) en hun 

remuneratie (7.d.) is onderworpen aan een gewone meerderheid van de stemmen.  

Enkel indien het besluit tot de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen en Omzetting wordt goedgekeurd, zal over de voorstellen van besluit met betrekking 

tot het bestuur worden gestemd. 

F. MACHTEN TER UITVOERING VAN DE BESLISSINGEN 

9. Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volgende machtigingen te 

verlenen:  

1. aan gelijk welke bestuurder, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot 

indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen; 

  2.  aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de 

Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 

ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; 

3. aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan 

hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de 

vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing 

van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van 

de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. 

De voorstellen tot besluit zijn onderworpen aan een gewone meerderheid van de stemmen. 

 

* * * * * 

 

Informatie voor de effectenhouders 

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat 

deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere 

redenen. 

 

1. Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht 

Ten einde deze Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen of zich daar te laten 

vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 24 en 25 van de 

statuten van de Vennootschap naleven. Om tot de Buitengewone Algemene Vergadering te worden 

toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken 

aandelen, overeenkomstig het volgende. 

 

A. Registratie 

Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering en er het 

stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van 

de aandeelhouder, op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de 

aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een 

erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de 

aandeelhouder bezit op de Buitengewone Algemene Vergadering.  
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Maandag 24 februari 2020, (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de 

“Registratiedatum”). 

 

B. Bevestiging deelname 

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de Buitengewone Algemene Vergadering 

wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen dat door hun financiële tussenpersoon of 

erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel 

gedematerialiseerde aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op de 

naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen 

aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op maandag 2 

maart 2020 worden verricht op de zetel van de Vennootschap.  

 

De eigenaars van aandelen op naam die aan de Buitengewone Algemene Vergadering wensen deel 

te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief (Medialaan 30, bus 6, 1800 Vilvoorde) of e-

mail (investor.relations@wereldhavebelgium.com) die uiterlijk op maandag 2 maart 2020 

toekomt, op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering deel te nemen. 

 

2. Volmacht 

Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering door een 

volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen 

als volmachtdrager. 

 

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt via een schriftelijk of 

elektronisch formulier zoals opgemaakt door de Vennootschap en waarvan een type-exemplaar ter 

beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via de website 

(www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/). 

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, 

om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de Buitengewone Algemene 

Vergadering. Het volmachtformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de aandeelhouder 

en bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal de volmachtdrager rekening dienen te houden met 

de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register van de steminstructies. 

Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, de hierboven 

vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven. 

 

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, per gewone 

brief (Medialaan 30, bus 6, 1800 Vilvoorde)  of langs elektronische weg 

(investor.relations@wereldhavebelgium.com). 

 

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk maandag 2 maart 2020 ontvangen. 

 

3.   Amendering van de agenda en schriftelijke vragen 

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, 

hebben het recht om punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering te plaatsen 

en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te 

behandelen onderwerpen) in te dienen tot uiterlijk vrijdag 14 februari 2020. 

mailto:investor.relations@wereldhavebelgium.com
http://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/
mailto:investor.relations@wereldhavebelgium.com
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Deze verzoeken kunnen aan de Vennootschap worden gezonden per gewone brief (Medialaan 30, bus 

6, 1800 Vilvoorde) of e-mail (investor.relations@wereldhavebelgium.com). 

 

Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit 

zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de 

website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op 

haar website, ten laatste op vrijdag 21 februari 2020. 

Tevens kunnen schriftelijke vragen aan (i) de statutaire zaakvoerder met betrekking tot haar 

verslagen en de agendapunten en (ii) de commissaris met betrekking tot haar verslagen aan de 

Vennootschap worden gericht, mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden 

om tot de Buitengewone Algemene Vergadering te worden toegelaten. Deze vragen kunnen worden 

verstuurd per gewone brief (Medialaan 30, bus 6, 1800 Vilvoorde)  of langs elektronische weg 

(investor.relations@wereldhavebelgium.com) aan de Vennootschap en de Vennootschap dient 

uiterlijk op maandag 2 maart 2020 in het bezit te zijn van deze schriftelijke vragen. 

 

Meer gedetailleerde informatie over de rechten van de aandeelhouders uit hoofde van artikel 7:130 en 

7:139 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. wordt ter beschikking gesteld op de website 

van de Vennootschap, meer bepaald op: www.wereldhavebelgium.com. 

 

4. Ter beschikking stellen van stukken 

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden 

gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf donderdag 6 februari 2020 op de website van de 

Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/) worden 

geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en 

tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap 

(Medialaan 30, bus 6,  te 1800 Vilvoorde), en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen.  

 

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden 

verstuurd ter attentie van de heer Laurent Trenson (Medialaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) of per e-

mail naar investor.relations@wereldhavebelgium.com. 

 
*** 
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