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"LONZA  FINANCE  INTERNATIONAL NV" 

naamloze vennootschap 

te 2880 Bornem, Rijksweg 11 

 

OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN. 

Het jaar tweeduizend negentien. 

Op l&óktober. @' & 

Te Brussel, op het kantoor, Lloyd Georgelaan 11. 

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de 

vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, 

IS VERSCHENEN:  

De naamloze vennootschap  "Lonza  Group  AG",  met zetel te 4002 Bazel (Zwitserland), 

Münchensteinerstrasse 38, met Belgisch ondernemingsnummer 0736.437.262. 

Vertegenwoordiging - Volmacht.  

De comparant is hier vertegenwoordigd door HOLMENS Louise( wonende te 1050 

Elsene, Hervormingsstraat 70, handelend in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager 

ingevolge één hieraangehechte onderhandse volmacht. 

Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de 

statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap. 

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.  

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL. 

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze 

vennootschap en met de naam  "Lonza Finance  International NV". 

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 11 . 

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING. 

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd  euro  (€ 
61.500). 

Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op 

naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordi- 

gen. 

Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de vennootschap 

naar Zwitsers recht  "Lonza  Group  AG",  voornoemd. 

BAN KATT  EST.  

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een 

bijzondere rekening nummer 6E71570136092169 bij  Citibank,  zoals blijkt uit een door 

voormelde financiële instelling op 16 oktober 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris 
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werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven. 

De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschre- 

ven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). 

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend 

vijfhonderd  euro  (€ 61.500). 

Het kapitaal is volledig volgestort. 

DUUR. 

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint, te werken op 

datum van heden. 

FINANCIEEL PLAN - QUASI INBRENG - OPRICHTINGSKOSTEN. 

De oprichter erkent: 

- dat de notaris hem toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen betreffende het financieel plan en betreffende de 

verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt 

met een kennelijk ontoereikend kapitaal (Artikel 7:18, 2° van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen); 

- te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de 

oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verwerven onder de vorm van een 

aankoop of een ruiling, dat toebehoort aan één van de comparanten, bestuurders of 

aandeelhouders, en waarvan de tegenwaarde minstens gelijk is aan één/tiende van het 

geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene 

vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde aandelen mogen zijn. In dat geval dient voorafgaandelijk aan 

de vermelde algemene vergadering een verslag opgemaakt te  worden  door de commissaris of 

bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, alsook een 

bijzonder verslag opgesteld door deze raad (Artikel 7:8 en volgende van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen); 

- te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap 

komen bij benadering 1.904.74  euro  bedraagt. 

Het financieel plan werd door de oprichter aan de notaris overhandigd om in zijn dossier 

bewaard te blijven. 

HOOFDSTUK  II.-  STATUTEN.  

TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP — DUUR.  

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM. 

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. 

Zij heeft de naam  "Lonza Finance  International NV". 

Het  e-mail  adres van de vennootschap is info@lonza.com  en de  website  van de 

vennootschap is www.lonza.com. De raad van bestuur kan het e-mailadres en het adres van de 

I  website  wijzigen. 

Artikel 2. ZETEL. 

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en  

IDENTITEIT 

De ondergetekende notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger 

van de oprichter op zicht van zijn identiteitskaart. 

WAARVAN AKTE. 

Verleden op plaats en datum als voormeld. 

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, heeft de oprichter, vertegenwoordigd zoals 

voormeld, met mij, notaris, ondertekend. 
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Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 

het jaar 2021. 

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene 

vergadering. 

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS 

De oprichter beslist  KPMG  Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te 1930 Zavertem, 

Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vast vertegenwoordigd door de mevrouw Patricia Leleu, 

bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de 

vennootschap. 

Haar bezoldiging zal jaarlijks in samenspraak met de aandeelhouders  worden  

vastgesteld, gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. 

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR 

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van 

deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal  worden  afgesloten op 31 december 

2020. 

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING. 

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020. 

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK 

VAN ONDERNEMINGEN 

De oprichter, vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere volmacht aan  

Susana  Gonzalez Melon,  Marie Catherine  Luyten,  Hannelore De Bie, Ellen Soenen,  Sofie  

Haelterman, en ieder ander advocaat van advocatenkantoor Allen & Overy  (Belgium)  LPP, te 

1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, 

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling 

van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van 

de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op 

de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. 

INFORMATIE - RAADGEVING 

De oprichter, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de notaris hem volledig 

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de 

rechtshandelingen, die hij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hem op onpartijdige wijze 

raad heeft gegeven. 

VOORLEZING 

De oprichter, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent tijdig een ontwerp van 

onderhavige akte ontvangen te hebben. 

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat 

in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden 

aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte. 

De gehele akte werd door de notaris toegelicht. 

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen) 

Het recht bedraagt vijfennegentig  euro  (95,00 EUR). 
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exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. 

Artikel 3. VOORWERP. 

Het doel van de vennootschap is financiering en dienstverlening, met name binnen de 

vennootschappen van  Lonza  Group  AG,  en participatie in alle soorten van binnenlandse en 

buitenlandse, industriële en commerciële vennootschappen. De vennootschap kan ook 

onroerende goederen en immateriële rechten verwerven en beheren. 

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: 

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig 

uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het 

stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, 

zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, _ "--_li_`tt`_`.--'._` ` g e-  'e---- 	de huur- 

en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of on-

rechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende 

goederen of onroerende zakelijke rechten; 

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig 

uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende 

goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; 

in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, 

obligaties, staatsfondsen; 

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van 

leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de 

bovenvermelde doelstellingen. 

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van 

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand 

te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden 

verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. 

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en 

verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 

voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. 

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op 

gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een 

identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de 

ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere 

vennootschappen. 

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan 

voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, 

wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden 

ondergeschikt maken. 

Artikel 4. DUUR. 

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 



TITEL  II.  - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.  

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd  euro  (€ 61.500). 

Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, 

zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. 

Artikel 6. AARD VAN DE EFFECTEN. 

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de 

effectenhouder. 
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde 

eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten 

vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is,  worden  de rechten die aan deze aandelen 

verbonden zijn, opgeschort. 

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt  worden,  dan kan de 

bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-

men om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. 

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers  worden  alle 

rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). 

Artikel 7. OVERDRACHT VAN EFFECTEN. 

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. 

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle 

eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap. 

Artikel 8. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN ANDERE EFFECTEN 

De vennootschap mag te allen tijde obligaties of enige andere vorm van effecten die 

niet uitdrukkelijk bij wet zijn verboden, uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. 

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten 

slechts besloten  worden  door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de 

voorschriften omtrent statutenwijziging. 

TITEL  III.  BESTUUR EN CONTROLE.  

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN. 

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur 

genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al 

dan niet aandeelhouders. 

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad 

van bestuur bestaan uit twee bestuurders. 

De bestuurders  worden  geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders 

bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. 

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal 

bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in 

functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging 

voorziet. 
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van 

benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door  

toepasselijke wettelijke bepalingen. 

TITEL  VI.  ONTBINDING EN VEREFFENING.  

Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING. 

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene 

vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet 

bepaalde gevallen. 

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars 

benoemd door de algemene vergadering. 

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het 

gelijkheidsbeginsel. 

TITEL  VII.  ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.  

Artikel 30. KEUZE VAN WOONPLAATS. 

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn 

woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige 

statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar 

alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. 

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen 

op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat 

raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen. 

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden 

voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de 

vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden. 

HOOFDSTUK  III.-  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.  

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID. 

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging 

van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank. 

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN 

De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders: 

1. De heer BLAETTLER Daniel, gedomicilieerd te 4002 Bazel,  Sankt  Albanring 182 

f 	(Zwitserland), elet-identifleat =,?meter 	 ie-het biregister-wat- 

ele-Kre4ur tbeek ven-de-s©eblc zekerheid; 

2. De heer WAGNER  Matthias  Johannes, gedomicilieerd te 4104 Oberwil, 

Sperberweg 40 (Zwitserland), met identificaties i i er   in 	het 

bieFegister vae-de-Kruispuntbank-van_de.saciaie ekethPicl; 

3. De heer DE MEYER Nico René, gedomicilieerd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, 

Hélène Dutrieulaan 9, bus 303, met nationaal nummer 74.02.23-081.21; 

4. Mevrouw ANTHONIS Anja Simonne, gedomicilieerd te 2000 Antwerpen 

Verbondstraat 98, met nationaal nummer 66.02.13-430.95; 

5. De heer VAN DE WEYER Aldo, gedomicilieerd te 2550 Kontich, Hondstraat 2a, 

met nationaal nummer 73.03.09-135.82. 



Artikel 23. STEMRECHT. 

Ieder aandeel geeft recht op één stem. 

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een 

door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in 

de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. 

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden 

voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig 

te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. 

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap 

toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. 

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig 

en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn 

stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich 

moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg 

stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende 

vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,  (ii)  aantal stemmen waartoe hij 

gerechtigd is en  (iii)  voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene 

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier 

wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering 

op de zetel toekomen. 

In de mate voorzien in de uitgiftevoorwaarden met betrekking tot de relevante 

obligaties, kan de hierboven uiteengezette regeling eveneens van toepassing worden gemaakt 

op obligatiehouders die deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders. 

Artikel 24. MEERDERHEID. 

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingengenomen bij meerder-

heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt 

niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. 

Artikel 25. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN. 

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd 

voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een 

gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. 

TITEL V. BOEKJAAR - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING. 

Artikel 26. BOEKJAAR. 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 

Artikel 27. WINSTVERDELING. 

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de 

vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke 

reserve. 

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de 

bestemming van het saldo van de nettowinst. 

Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN. 

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de  

de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. 

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. 

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd 

bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid 

tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door 

alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of  e-mail.  

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-

woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. 

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, 

op de plaats aangeduid in de oproeping. 

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door 

middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn 

handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn 

naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, 

benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. 

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de 

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, 

kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen 

over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste 

twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van 

telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur 

en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die 

geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen 

communiceren. 

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of 

meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. 

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-

vend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij 

staking van stemmen het voorstel is verworpen. 

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk 

akkoord van de bestuurders. 

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend 

worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. 

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID. 

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te 

verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, 

met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. 

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één 

of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het 

dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet- 



bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen 

directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. 

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het 

kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen 

van hun keus toekennen. 

Artikel 12. ADVISERENDE COMITÉS 

De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de 

samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt. 

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als 

eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als 

verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. 

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-

woordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. 

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden 

door bijzondere gevolmachtigden. 
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door 

iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. 

Artikel 14. CONTROLE. 

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van 

de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen 

opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden 

benoemd. 
TITEL  IV.  ALGEMENE VERGADERINGEN.  

Artikel 15. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING. 

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op elke derde maandag van de 

maand juni om 14 uur. 
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone 

algemene vergadering de volgende werkdag plaats. 
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden 

bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. 

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op 

iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. 

Artikel 16. OPROEPING. 

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden 

gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene 

vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich 

doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. 

Artikel 17. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN. 

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de  

oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe 

gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke 

wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING 

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten 

die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te 

worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie 

werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) 

effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden 

vermeld. 

Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING. 

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten 

vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten 

dienen een handtekening te dragen. 

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief,  e-mail  of enig 

ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het 

bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar 

aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. 

Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST. 

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-

machtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) 

en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal 

aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. 

Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN. 

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het 

bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering 

aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met 

de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter 

van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op 

voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend 

door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden 

in een speciaal register bijgehouden. 

Artikel 22. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. 

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de 

agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe 

met eenparigheid van stemmen wordt besloten. 

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige 

en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald 

aanwezigheidsquorum vereist. 

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de 

bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij 

authentieke akte moeten worden verleden. 
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