VERGELIJKING VAN DE STATUTEN VÓÓR EN NA DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN1
ACTUELE VERSIE
Artikel 13. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene
vergadering voorbehouden door de wet.
De Raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden,
natuurlijke personen, gekozen worden binnen of buiten de raad. De Raad bepaalt,
conform artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen de bevoegdheden
van dit comité en regelt de werking ervan.
De Raad duidt de voorzitter aan tussen de leden van het comité. De
regels die van toepassing zij op de werking van de Raad van Bestuur zijn ook van
toepassing op het directiecomité.
De Raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur
van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de
beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs
of volmachtdragers, natuurlijke personen al dan niet aandeelhouders delegeren.
De Raad, 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.
De Raad kan in zijn schoot gespecialiseerd comités inrichten. Hij richt
een auditcomité op conform artikel 526bis § 4 van het Wetboek van
vennootschappen. Behoudens zijn wettelijke opdrachten, is het auditcomité gelast
met de permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris.
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VOORSTEL TOT WIJZIGINGEN
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meer personen van hun keus toekennen.
De Raad kan in zijn schoot gespecialiseerde comités inrichten. Hij richt
een auditcomité op conform artikel 526bis § 4 van het Wetboek van
vennootschappen. Behoudens zijn wettelijke opdrachten, is het auditcomité gelast
met de permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Hij
richt tevens een benoemings- en remuneratie comité op samengesteld zoals
bepaald in artikel 526quater van het Wetboek van vennootschappen en, o.m.
gelast met de taken bepaald in gezegd artikel 526quater van het Wetboek van
vennootschappen
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ACTUELE VERSIE
Artikel 18. Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en
zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het
Wetboek van vennootschappen.
Iedere persoon die krachtens het Wetboek van vennootschappen
opgeroepen moet worden tot een algemene vergadering en die de vergadering
bijwoont of zich op de vergadering laat vertegenwoordigen wordt beschouwd
regelmatig te zijn opgeroepen.
Artikel 19. Neerlegging van de effecten
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van
aandelen aan toonder, minstens vijf dagen voor de datum van de algemene
vergadering, zij effecten aan toonder neerleggen op de maatschappelijke zetel of
bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld. Voor de eigenaars van
gedematerialiseerde aandelen, wordt het recht om deel te nemen aan de
algemene vergadering onderworpen aan de deponering ten laatste vijf dagen
vóór de vergadering, op de plaatsen in de oproeping vermeld, van een attest
uitgeschreven door een, conform artikel 468 Wetboek Vennootschappen, erkende
rekeninghouder of door de, door dezelfde bepaling, aangeduide
vereffeningsinstelling, waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot aan de
algemene vergadering wordt gecertificeerd.
De houders van aandelen op naam moeten in het register van de aandelen op
naam van de vennootschap ingeschreven zijn ten laatste drie dagen vóór de
vergadering; bovendien zijn zij gehouden, binnen dezelfde termijn, aan de
vennootschap kennis te geven van hun intentie om deel te nemen aan de
vergadering alsmede van het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming
wensen deel te nemen.
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VOORSTEL TOT WIJZIGINGEN
Artikel 18. Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen. Zij vermelden de gegevens bepaald in artikel 533bis, § 1 van
het Wetboek van vennootschappen.
Iedere persoon die krachtens het Wetboek van vennootschappen
opgeroepen moet worden tot een algemene vergadering en die de vergadering
bijwoont of zich op de vergadering laat vertegenwoordigen wordt beschouwd
regelmatig te zijn opgeroepen.
Artikel 19. Formaliteiten om deel te nemen aan de algemene vergadering
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het
stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de
boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op
de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig
uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op
naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de
aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal
aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.
De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.
De aandeelhouder meldt uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering
zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering aan de vennootschap,
of aan een door de vennootschap aangestelde persoon, rekening houdende met
de formaliteiten vermeld in de oproeping. De aandeelhouder bezorgt, of zorgt
ervoor dat bezorgd wordt, rekening houdende met de formaliteiten vermeld in de
oproeping, uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering, aan de
vennootschap of een door de vennootschap aangestelde persoon, ingeval hij
aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, een attest van
de financiële tussenpersoon dan wel erkende rekeninghouder of
vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of
gedematerialiseerde aandelen, die respectievelijk werden voorgelegd of op naam
van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de
registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de
algemene vergadering.

Pagina 2 van 4

ACTUELE VERSIE
Artikel 20 – Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder die belet is mag, schriftelijk, per telegram of
telefax volmacht geven aan een andere persoon, aandeelhouder, om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De volmachten worden
neergelegd op het bureau van de algemene vergadering. De rechtspersonen
kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die geen
aandeelhouder is. Echtgenoten kunnen elkaar vertegenwoordigen. Minderjarigen
en onder curatele geplaatsten worden vertegenwoordigd door hun voogd of
curator. De Raad van Bestuur kan de vorm van de volmacht vastleggen en vragen
dat de volmachten drie dagen vóór de algemene vergadering op de door ham
aangewezen plaats neergelegd worden.
Artikel 23 – Verslagen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de
agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die
aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
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VOORSTEL TOT WIJZIGINGEN
Artikel 20 – Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, overeenkomstig de wet. Behoudens
wettelijke afwijkingen mag een aandeelhouder slechts één persoon als
volmachtdrager aanwijzen De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de
zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. De Raad van
Bestuur kan de vorm van de volmacht vastleggen. Er wordt uitsluitend rekening
gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de
toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten hebben
voldaan.
Artikel 23 - Verslagen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de
aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk
worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke
belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de
vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders
tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot zijn
verslag voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij
nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de
vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris
zich hebben verbonden.
Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de
bestuurders en de commissaris daarop één antwoord geven.
Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, schriftelijk, vragen
stellen over deze verslagen of over de agendapunten, die tijdens de vergadering
zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de
commissaris, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die
moeten worden vervuld om tot de vergadering te worden toegestaan
overeenkomstig artikel 19 van de statuten. Die vragen kunnen langs elektronische
weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene
vergadering vermelde adres. De vennootschap moet de vragen uiterlijk op de
zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.
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ACTUELE VERSIE
Artikel 24 – Verdaging van de algemene vergadering
Onverminderd het recht van verdaging toegekend door artikel 555 van het
Wetboek van vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur het recht, welke de
agendapunten ook zijn, iedere gewone of buitengewone vergadering uit te stellen.
Hij kan op ieder ogenblik van dit recht gebruik maken, evenwel enkel na de
opening der debatten.
Zijn beslissing wordt aan de vergadering medegedeeld door de Voorzitter van de
Raad van Bestuur en opgenomen in de notulen van de vergadering.
De verdaging brengt van rechtswege vernietiging met zich mede van alle besluiten
welke tijdens de vergadering genomen werden.
De aandeelhouders moeten uiterlijk binnen de drie weken opnieuw bijeenkomen,
middels een nieuwe oproeping, met dezelfde agendapunten.
Artikel 25 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Artikel 25
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet
voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandeelhouders aanwezig
zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen
waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidscriterium vereist.

Artikel 29 – Expedities en uitreksels van de processen-verbaal
De afschriften en de uittreksels van de notulen van de algemene
vergadering bestemd voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, de
Voorzitter van de Raad van Bestuur of de Gedelegeerd bestuurder.
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VOORSTEL TOT WIJZIGINGEN
Artikel 24 – Verdaging van de algemene vergadering
Onverminderd het recht van verdaging toegekend door artikel 555 van het
Wetboek van vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur het recht, welke de
agendapunten ook zijn, iedere gewone of buitengewone vergadering uit te stellen.
Hij kan op ieder ogenblik van dit recht gebruik maken, evenwel enkel na
de opening der debatten.
Zijn beslissing wordt aan de vergadering medegedeeld door de Voorzitter
van de Raad van Bestuur en opgenomen in de notulen van de vergadering.
De verdaging brengt van rechtswege vernietiging met zich mede van alle
besluiten welke tijdens de vergadering genomen werden.
De aandeelhouders moeten uiterlijk binnen de vijf weken opnieuw bijeenkomen,
middels een nieuwe oproeping, met dezelfde agendapunten.
Artikel 25. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet
voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandeelhouders aanwezig
zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen
waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidscriterium vereist.
Één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal
bezitten, kunnen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van artikel 533ter
van het Wetboek van vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de
agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit
indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te
behandelen onderwerpen. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van
oproeping van de algemene vergadering bij toepassing van artikel 533 § 2 alinea 2
van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 29 – Processen-verbaal - Expedities en uittreksels van de
processen-verbaal
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij bevatten ten
minste de gegevens voorzien in artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen.
Deze gegevens worden openbaargemaakt via de website van de vennootschap
binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.
De afschriften en de uittreksels van de notulen van de algemene
vergadering bestemd voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, de
Voorzitter van de Raad van Bestuur of de Gedelegeerd bestuurder.
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