as/studie 22682-018/statutenwijziging
----------------------------------------------------------“XIOR STUDENT HOUSING”
in het kort “XIOR”
naamloze vennootschap
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht
te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 bus 108
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0547.972.794
(hierna de “Vennootschap” of “Xior Student Housing”)
----------------------------------------------------------KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
in het kader van het toegestaan kapitaal
----------------------------------------------------------Het jaar tweeduizend zestien.
Op elf oktober om zeven uur dertig minuten.
Voor mij, Notaris Peter TIMMERMANS, met standplaats te
Antwerpen, werd gehouden op de zetel van de Vennootschap, de
vergadering van de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap “XIOR STUDENT HOUSING”, in het kort “XIOR”,
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 bus
108.
De Vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid
bij
akte
verleden
voor
ondergetekende notaris Timmermans op tien maart tweeduizend
veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van achtentwintig maart daarna onder nummer 201403-28/14069091.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte
verleden voor geassocieerd notaris Yves De Deken te
Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot voornoemde notaris
Timmermans, belet, op één augustus tweeduizend zestien,
houdende
fusie
door
overneming
van
cvba
‘C.P.G.’,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
vijf september daarna onder nummer 2016-09-05/16123425.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Rechtbank
van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0547.972.794, en als Btw-plichtige met
zelfde nummer.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de
heer TEUNISSEN Christian, hierna genoemd. De voorzitter
duidt als secretaris aan de heer SNAUWAERT Frederik, hierna
genoemd.
Deelnemerslijst
Zijn
aanwezig
of
vertegenwoordigd
de
hiernavolgende
bestuurders van de Vennootschap, die de voltallige raad van
bestuur uitmaken:
1) de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, wonende te 2970

Schilde, De Zevenster 35, rijksregisternummer: 73.04.20049.39.
2) de heer SNAUWAERT Frederik, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Diksmuidestraat 33 bus 31, rijksregisternummer 80.09.15075.54.
3) mevrouw VAN DEN NESTE Kathleen Irene, wonende te 9551
Herzele (Ressegem), Borsbekestraat 100, rijksregisternummer 66.03.03-214.36.
4) de heer
UWENTS
Joost, wonende te 9160 Lokeren,
Hillarestraat 4 A, rijksregisternummer 69.08.09-045.26.
5) de heer NEVEN Wilfried, wonende te 3401 Landen (Houtainl'Evêque), Bosstraat 23, rijksregisternummer 66.05.24233.80.
6) de heer DE MAESENEIRE Wouter, wonende te 9810 Nazareth,
Gaversepontweg 7, rijksregisternummer 77.12.19-247.11.
Volmacht
De
bestuurders
sub
3)
tot
en
met
6)
zijn
hier
vertegenwoordigd conform artikel 14 van de statuten door hun
medebestuurder sub 1).
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte
vast te stellen:
A.
Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:
AGENDA:
I.
Kapitaalverhoging
a) Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van
de raad van bestuur in uitvoering van artikel 602, 3e
lid van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de
hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in
natura.
b) Kennisname van het controleverslag opgemaakt door de
commissaris in uitvoering van zelfde artikel 602, 1e en
2e lid van het Wetboek van vennootschappen.
c) Beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het
toegestaan
kapitaal
met
zes
miljoen
honderd
veertienduizend
tweehonderd
en
vier
euro
(€
6.114.204,00)
om
het
kapitaal
te
brengen
van
achtentachtig miljoen zevenhonderd vierenvijftigduizend
achthonderdveertien
euro
(€
88.754.814,00)
op
vierennegentig miljoen achthonderd negenenzestigduizend
achttien euro (€ 94.869.018,00) door inbreng in natura,
mits uitgifte van driehonderd negenendertigduizend
zeshonderd achtenzeventig (339.678) nieuwe aandelen (de
“Nieuwe Aandelen”) zonder nominale waarde, tegen de
totale uitgifteprijs van tien miljoen zeshonderd één en
dertigduizend negenhonderd zevenenveertig euro
(€
10.631.947,00),
waarvan
vier
miljoen
vijfhonderd
zeventienduizend zevenhonderd drieënveertig euro (€
4.517.743,00) als uitgiftepremie welke Nieuwe Aandelen
dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen

en zullen delen in de winst over het lopende boekjaar
pro rata temporis; gelijkschakeling van de Nieuwe
Aandelen
en
de
bestaande
aandelen
wat
de
kapitaalvertegenwoordigende waarde betreft.
II. Aanpassing van artikel 6 der statuten.
Beslissing om, indien de resolutie onder agendapunt I. c)
wordt goedgekeurd, en mits goedkeuring door de FSMA, artikel
6 (Kapitaal) van de statuten als volgt aan te passen:
Artikel 6 – Kapitaal, vervanging van de huidige tekst van de
eerste paragraaf door de volgende tekst:
“ARTIKEL 6. KAPITAAL
Het
kapitaal
van
de
vennootschap
bedraagt
vierennegentig miljoen achthonderdnegenenzestigduizend
achttien
euro (€ 94.869.018,00), verdeeld in vijf
miljoen tweehonderdzeventigduizend vijfhonderd en één
(5.270.501) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/vijf
miljoen
tweehonderdzeventigduizend
vijfhonderd en éénste (1/5.270.501ste) deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
III. Machtigingen
Machtiging voor (i) de coördinatie van de statuten, de
neerlegging van de akte kapitaalverhoging door inbreng in
natura en de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, (ii) de uitvoering van de genomen beslissingen
en
(iii)
het
vervullen
van
de
eventueel
vereiste
formaliteiten bij de KBO, het Ondernemingsloket en de BTWadministratie.
B.
Dat tot commissaris in de Vennootschap werd aangesteld:
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevi-soren”,
burgerlijke
vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is
te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, RPR Brussel,
Nederlandstalig 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de
heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor (daartoe benoemd bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23
november 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van acht december daarna onder nummer 2015-1208/0170864).
C. Dat het kapitaal van de Vennootschap achtentachtig miljoen
zevenhonderd vierenvijftigduizend achthonderdveer-tien euro
(€
88.754.814,00),
verdeeld
in
vier
miljoen
negenhonderddertig
achthonderddrieëntwintig
(4.930.823)
aandelen, zonder nominale waarde.
EERSTE BESLISSING
Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:
a) het ontwerp van bijzonder verslag van de raad van bestuur,
in uitvoering van artikel 602, § 1, 3e lid van het Wetboek
van vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura,
en keurt dit verslag, met inbegrip van de voorwaarden en

modaliteiten van de inbreng in natura die daarin worden
beschreven, met unanimiteit goed.
b) het controleverslag van de commissaris opgemaakt op tien
oktober tweeduizend zestien, in uitvoering van artikel 602,
§ 1, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen, waarvan
de conclusies luiden als volgt:
“De door de Raad van Bestuur van Xior Student Housing
NV voorgestelde inbreng in natura bestaat uit alle
aandelen uitgegeven door de vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Woonfront – Tramsingel Breda BV, een
vennootschap naar Nederland recht (de ‘Inbreng’).
De waarde van de Inbreng werd door de partijen bepaald
op EUR 10.631.947. De weerhouden methode waardeert de
Inbreng op basis van een (i) geprojecteerde nettoactiefwaarde
op
Closing
datum,
gecorrigeerd
voornamelijk voor de terugbetaling van de schulden,
(ii) een conventionele waarde van het vastgoed in het
bezit van Woonfront - tramsingel BV in afgewerkte staat
en de (iii) taksen en overdrachtsbelasting.
De waarde van de Inbreng zal zoals gebruikelijk
mogelijks verder aangepast worden “Indien achteraf bij
het nazicht van de finale Overzichtsjaarrekening een
verschil zou blijken met een aanpassing van de
Inbrengwaarde tot gevolg”, en het verschil zal
desgevallend vergoed worden in geld. Wij zullen naar
aanleiding van deze wijziging geen nieuw verslag
uitbrengen
De vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng
bestaat uit nieuwe aandelen Xior NV, waarvan de waarde
bepaald werd op EUR 31,30.
Naar aanleiding van de
toepassing van het correctiemechanisme, waarvan in
voorgaande paragraaf sprake, kan nog een opleg in geld
vergoed worden.
Het ontwerp bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
voorziet in een verhoging van het maatschappelijk
kapitaal van de Vennootschap voor een bedrag van EUR
6.114.204 door uitgifte van 339.678 nieuwe aandelen in
de Vennootschap en dit als vergoeding voor de inbreng
in natura.
De
Raad
van
Bestuur
van
de
Vennootschap
is
verantwoordelijk voor de waardering van de Inbreng en
voor de bepaling van de vergoeding toegekend als
tegenprestatie voor de Inbreng in natura.
Conform artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen
hebben wij onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in
overeenstemming met de norm inzake controle van inbreng
in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Op basis van deze werkzaamheden zijn wij van oordeel
dat


de beschrijving van de Inbreng aan de normale
vereisten
van
nauwkeurigheid
en
duidelijkheid
beantwoordt;

de enige toegepaste waarderingsmethode, zijnde een
(i) geprojecteerde netto-actiefwaarde op Closing datum,
gecorrigeerd, voornamelijk voor de terugbetaling van de
schulden, (ii) voor een conventionele waarde van het
vastgoed in het bezit van Woonfront - tramsingel BV, in
afgewerkte
staat
en
(iii)
voor
de
taksen
en
overdrachtsbelasting, bedrijfseconomisch verantwoord
is en binnen de door de GVV-Wet toegestane bandbreedte
ligt. Het verschil tussen de weerhouden conventionele
waarde van het vastgoed in het bezit van Woonfront –
tramsingel BV en de investeringswaarde, zoals geschat
door de onafhankelijke vastgoeddeskundige, is in het
voordeel van Xior.

wij belangrijke hypotheses, en met name deze die
betrekking hebben op de terugbetaling van de schulden,
de
verdere
afwerking
en
betaling
van
de
renovatiewerkzaamheden
echter
niet
hebben
kunnen
toetsen.

de waarde van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding op basis van bedrijfseconomische principes
bepaald werd, en dat deze waarde in overeenstemming is
met artikel 26 §2, 2° van de Wet van 12 mei 2014
‘betreffende
de
gereglementeerde
vastgoedvennootschappen’;

Op basis van onze werkzaamheden kunnen wij, op
basis van de informatie waarover wij op datum van dit
verslag beschikken, bevestigen dat de waarde van de als
tegenprestatie voor de inbreng toegekende vergoeding
(aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, vermeerderd met de uitgiftepremie)
ten minste overeenkomt met de bedrijfseconomische
waarde van de inbreng. De vergoeding als tegenprestatie
voor de inbreng kan echter nog verder aangevuld worden
met een opleg in geld naar aanleiding van het
correctiemechanisme waarvan hierboven sprake.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze
opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de
vereisten van artikel 602 van het Wetboek van
vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een
andere context.”
De bestuurders hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd
verklaren van voormelde verslagen kennis te hebben genomen en
te verzaken aan de formaliteiten van toezending hiervan, als
voorgeschreven door artikel 535 en artikel 602 § 1, 5e lid van
het Wetboek van vennootschappen.

De gemelde verslagen zullen worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75
van het Wetboek van vennootschappen.
Kapitaalverhoging
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft van de
buitengewone algemene vergadering van 23 november 2015,
gehouden voor ondergetekende notaris Timmermans, zoals
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
5 januari 2016
onder nummer
2016-01-05/0001184,
de
machtiging verkregen om het maatschappelijk kapitaal te
verhogen, in één of meerdere malen, met een bedrag van
maximum EUR 83.282.040,00. De machtiging is geldig tot 5
januari 2021. De bijzondere omstandigheden waarin, en de
doeleinden waartoe, de raad van bestuur het toegestaan
kapitaal kan aanwenden, werden niet-limitatief opgesomd bij
de machtiging haar verleend door de buitengewone algemene
vergadering van 23 november 2015. De raad van bestuur is van
oordeel dat het aanwenden van het toegestaan kapitaal in de
context van de inbreng in natura van de aandelen in Woonfront
– Tramsingel Breda in de Vennootschap kadert in de bijzondere
omstandigheden waarin, en doeleinden waartoe, de machtiging
inzake het toegestaan kapitaal werd verleend, en dat dit in
het belang is van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens in het kader van het
toegestaan kapitaal overeenkomstig artikel 7 van de
statuten, het kapitaal te verhogen met zes miljoen honderd
veertienduizend tweehonderd en vier euro (€ 6.114.204,00)
euro (d.i. een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de
bestaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap,
zijnde EUR 18,00 per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal
Nieuwe Aandelen), om het te brengen van achtentachtig miljoen
zevenhonderd vierenvijftigduizend achthonderd veertien euro
(€ 88.754.814,00), op vierennegentig miljoen achthonderd
negenenzestigduizend achttien euro (€ 94.869.018,00), door
inbreng in natura als hierna omschreven, mits uitgifte van
driehonderd negenendertigduizend zeshonderd achtenzeventig
(339.678) aandelen tegen een uitgifteprijs van in het totaal
tien miljoen zeshonderd één en dertigduizend negenhonderd
zevenenveertig euro (€ 10.631.947,00). Het saldo ten belope
van vier miljoen vijfhonderd zeventienduizend zevenhonderd
drieënveertig euro (€ 4.517.743,00) zal op een bijzondere
rekening ‘uitgiftepremie’ geboekt worden, die slechts kan
worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de
aandeelhoudersvergadering, genomen op de wijze die is
vereist voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie
zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de
waarborg voor derden uitmaken.
Omschrijving van de inbreng in natura
De inbreng bestaat uit honderd (100) aandelen (de Aandelen)
of de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap

naar Nederlands recht “WOONFRONT – TRAMSINGEL BREDA B.V.”,
met statutaire zetel te Vught (Nederland) en gevestigd te
5261 LM Vugt, De Ring 12, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 65519809, opgericht
op 8 maart 2016 bij akte verleden voor notaris Roger Petrus
Maria Oomens te Vught.
De inbreng wordt gewaardeerd op tien miljoen zeshonderd één
en dertigduizend negenhonderd zevenenveertig euro (€
10.631.947,00) (de “Inbrengwaarde”) zoals uiteengezet in
voormeld controleverslag van de commissaris.
Inschrijving
De gemelde aandelen worden ingebracht door de hierna gemelde
TUSSENKOMENDE PARTIJ:
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “B&S
Projectontwikkeling III B.V.”, met statutaire zetel te Vught
(Nederland), gevestigd te 5261 LM Vught, De Ring 12,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel met nummer 64763269, en in de Belgische
Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0662.792.288,
opgericht op 16 december 2015.
(hierna “Inbrengende Partij”),
De Inbrengende Partij is hier bij schriftelijke hieraan
gehechte onderhandse volmacht vertegenwoordigd door:
- de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, voornoemd
- de heer SNAUWAERT Frederik, voornoemd.
De Inbrengende Partij verklaart de wettige eigenaar te zijn
van de ingebrachte aandelen en bevestigt dat de ingebrachte
aandelen niet in pand gegeven zijn, noch bezwaard met beslag
of enig ander beletsel dat het eigendom of het genot ervan
kan aantasten, noch de vrije overdracht kan belemmeren.
De
vergadering
stelt
dientengevolge
vast
dat
de
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de
Nieuwe Aandelen volledig werden volgestort.
Vergoeding
Als vergoeding voor deze inbreng worden, driehonderd
negenendertigduizend zeshonderd achtenzeventig (339.678)
Nieuwe Aandelen op naam, zonder nominale waarde uitgegeven,
tegen een (voorlopige) uitgifteprijs van één en dertig euro
dertig eurocent (€ 31,30) per aandeel.
De uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen werd berekend als
(i) het gemiddelde van de "volume-gewogen gemiddelde
beurskoers" (de "VWAP" of de "Volume Weighted Average Price")
van
het
aandeel
Xior
Student
Housing
(ISIN-code
BE0974288202) zoals deze beschikbaar wordt gesteld op de
website van Euronext Brussels gedurende de 5 beursdagen voor
de datum van de inbreng, zijnde 11 oktober 2016, (ii)
verminderd met het pro rata temporis gedeelte van het
vooropgestelde dividend voor het boekjaar 2016 tot aan de
uitgiftedatum, zijnde het deel van het dividend over 2016
waarop de Nieuwe Aandelen geen recht geven (d.i. afgerond

EUR 0,88), (iii) waarop vervolgens een korting van één komma
vierenveertig euro (€ 1,44) in mindering werd gebracht, en
(iv) tenslotte afgerond naar de hogere eurocent. Het aantal
Nieuwe Aandelen uit te geven naar aanleiding van de inbreng
in natura wordt bepaald door de Inbrengwaarde te delen door
voornoemde Uitgifteprijs.
Aangezien de uitkomst van de breuk voor het berekenen van
het aantal Nieuwe Aandelen geen geheel getal is, wordt het
aantal Nieuwe Aandelen bepaald door afronding naar de lagere
eenheid, (op basis waarvan dan de exacte Uitgifteprijs kan
worden vastgesteld). In het kader van de inbreng in natura
van de Aandelen zullen dus driehonderd negenendertigduizend
zeshonderd achtenzeventig (339.678) Nieuwe Aandelen worden
uitgegeven, waardoor de finale en exacte uitgifteprijs
afgerond één en dertig euro drie nul nul nul zeven vijf vier
(€ 31,3000754) bedraagt.
De aldus bepaalde uitgifteprijs is hoger dan de netto-waarde
per aandeel (zoals bepaald in de Wet van 12 mei 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
hierna de “GVV-Wet”, die per 30 juni 2016 EUR 23,71 bedraagt,
en voldoet bijgevolg aan de wettelijke bepalingen van artikel
26, § 2, 2° van de GVV-Wet.De Nieuwe Aandelen hebben dezelfde
rechten als de bestaande aandelen en zullen delen in het
resultaat van de Vennootschap met ingang van heden.
Op basis van Rule 61002/1 van het Euronext Rulebook I dient
de aanvraag voor toelating tot de notering voor additionele
effecten van dezelfde categorie als de reeds toegelaten
effecten te worden gedaan binnen 90 dagen na de uitgifte.
Xior is voornemens de toelating van de Nieuwe Aandelen tot
de verhandeling op Euronext Brussels te vragen vanaf 12
oktober 2016.
In beginsel dient in het kader van de toelating van aandelen
tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt,
een prospectus te worden gepubliceerd, met toepassing van de
Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten
en
de
toelating
van
beleggingsinstrumenten
tot
de
verhandeling
op
een
gereglementeerde
markt
(hierna
de
“Prospectuswet”).
Overeenkomstig artikel 18, §2, d) van de Prospectuswet, dient
er echter geen prospectus te worden opgemaakt en goedgekeurd
door de FSMA in het kader van de aanvraag tot toelating tot
de verhandeling van de Nieuwe Aandelen. Er is met toepassing
van voormelde uitzonderingsbepaling immers geen prospectus
vereist voor de toelating tot de verhandeling van aandelen
die worden toegewezen als tegenprestatie voor een inbreng
anders dan in geld, op voorwaarde dat voor het publiek
beschikbaar wordt gesteld conform artikel 21 van de
Prospectuswet die door de FSMA als gelijkwaardig wordt
beschouwd aan de informatie die in het prospectus moet worden
opgenomen.
Dergelijk
gelijkwaardig
document
zal
ter

beschikking worden gesteld en er is sprake van een
tegenprestatie anders dan in geld. De Nieuwe Aandelen vallen
daarom binnen deze uitzondering.
Deze Nieuwe Aandelen, volledig volgestort, worden toegekend
aan de Inbrengende Partij, die dit aanvaardt.
Gelijkschakeling aandelen
De
Nieuwe
Aandelen
worden
wat
hun
kapitaalvertegenwoordigende waarde betreft gelijkgeschakeld met de bestaande aandelen, zodat alle aandelen een
gelijke
fractiewaarde
van
het
kapitaal
zullen
vertegenwoordigen
van
één/vijf
miljoen
tweehonderd
zeventigduizend vijfhonderd en één (1/5.270.501).
TWEEDE BESLISSING
De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijziging van de
Vennootschap op 27 september 2016 goedgekeurd.
De
vergadering
beslist
artikel
6
der
statuten
in
overeenstemming te brengen
met de hiervoor genomen
beslissing zodat de eerste paragraaf voortaan luidt als
volgt:
“ARTIKEL 6. KAPITAAL
Het
kapitaal
van
de
vennootschap
bedraagt
vierennegentig miljoen achthonderdnegenenzestigduizend
achttien
euro (€ 94.869.018,00), verdeeld in vijf
miljoen tweehonderdzeventigduizend vijfhonderd en één
(5.270.501) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/vijf
miljoen
tweehonderdzeventigduizend
vijfhonderd en éénste (1/5.270.501ste) deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent machtiging aan:
(i) Ondergetekende notaris om
de formaliteiten
van
neerlegging en openbaarmaking te vervullen van onderhavige
akte van kapitaalverhoging, en om de gecoördineerde tekst
der statuten op te maken.
(ii) Ieder lid van de raad van bestuur, ieder van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de uitgifte
van de nieuwe aandelen in te schrijven in het register van
aandelen op naam en in het algemeen alle handelingen te
stellen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering
van de genomen besluiten.
(iii) Arne Hermans, Véronique Bal en Sofie Robberechts, ieder
van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling,
voor het vervullen van de eventueel vereiste formaliteiten
bij de KBO, het Ondernemingsloket en de BTW-administratie.
Slot
De vergadering wordt gesloten om acht uur.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met
eenparige stemmen binnen de schoot van de raad van bestuur.
INFORMATIE

Nadat ondergetekende notaris de comparanten gewezen heeft op
de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door
artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de
Organieke Wet op het Notariaat hebben deze verklaard dat
zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen van deze akte voor
evenwichtig houden en aanvaarden.
De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren
heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
IDENTITEITSBEVESTIGING
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van
partijen natuurlijke personen hem werd aangetoond op basis
van de door de wet vereiste stukken en hun identiteitskaart.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats, datum en
tijdstip als gemeld.
Na
integrale
voorlezing
en
toelichting,
hebben
de
comparanten, met mij, notaris, deze akte ondertekend.

