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13 mei 2014 

 

 

VERGELIJKING VAN DE STATUTEN VÓÓR EN NA WIJZIGING 
(vertaling – enkel de Franse versie geldt) 

 
 

HUIDIGE VERSIE VOORGESTELDE WIJZIGING 

Artikel 9 - AARD VAN DE EFFECTEN  
 
De niet volgestorte aandelen zijn  op naam. 
De volgestorte aandelen en de andere effecten  van de vennootschap 
zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd binnen de 
beperkingen bepaald door de wet.  
De titularis kan op elke ogenblik, op zijn kosten, de omzetting van zijn 
effecten vragen in effecten op naam of op elke ogenblik vanaf 1 
januari 2008 in gedematerialiseerde effecten. 
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een 
boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een 
erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. 
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op 
naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan 
kennisnemen van het register met betrekking tot deze effecten. 
De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en 
dewelke zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, 
bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere 
effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op 
een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch 
gedematerialiseerd. 
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De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en 
die op 31 december 2013 niet zijn ingeschreven op een 
effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in 
gedematerialiseerde effecten. 
De aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap. 
De eigenaars in onverdeeldheid moeten zich ten overstaan van de 
vennootschap laten vertegenwoordigen door één persoon; zolang dit 
niet gebeurd is worden de rechten verbonden aan die effecten 
geschorst. 
Indien de rechthebbenden niet tot een akkoord kunnen komen , kan 
de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij, een 
voorlopige bewindvoerder aanduiden die de rechten zal uitoefenen in 
het voordeel van alle rechthebbenden. 
Indien de aandeel aan naakte eigenaars en vruchtbebruikers 
toebehoort zullen alle daaraan verbonden rechten, met inbegrip van 
het stemrecht uitgeoefend worden door de vruchtgebruikers 
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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 bovendien, of 
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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 
aanhoudt een attest van de financiele tussenpersoon waaruit blijkt 
hoeveel aaandelen aan toonder hij voorgelgd heeft op de 
registratiedatum of indien hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, 
een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, 
waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam 
van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de 
registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen 
deelnemen aan de algemene vergadering. 
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