
 

VOLMACHT 
 

ONDERGETEKENDE : 
 

Naam: 
…………………………...……..……………………………............................................…………… 

Juridische vorm en ondernemingsnummer: 
…………………………………………………………………… 

Voorna(a)m(en) : 
…………………………...……..……………………………...........................…………… 

Domicilie/Zetel: 

..……………………………………………………………………………………………… 

 

Hier geldig vertegenwoordigd (indien vennootschap) conform van haar statuten door : 

- Naam en voornaam : ………………………………………… Hoedanigheid : 
……………..…………….... 

- Naam en voornaam : ………………………………………… Hoedanigheid : 
……………..…………….... 

 

Hierna "de lastgever". 
 

Eigenaar (Eigenares) van 
 

……………………………………………………….AANDELEN  
 
………………………………………………………WARRANTS 
 
van de naamloze vennootschap "CRESCENT", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), 
Gaston Geenslaan 14, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.375.448 RPR Leuven, 
 

 

Verklaart hierbij als lasthebber(s) (hierna "de lasthebber") aan te stellen, met mogelijkheid 
tot indeplaatstelling: 
 

…………………………………………………….................. 
 

Aan wie de lastgever alle machten verleent ten einde hem te vertegenwoordigen op de 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde 
vennootschap, die zal gehouden worden op 20 juni 2019, om 12.00 uur, op de zetel van 
de vennootschap te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, voor Vincent 
Vroninks notaris te Elsene, met de volgende agenda: 
 

1. Kapitaalvermindering ten belope van tweeëndertig miljoen vierhonderd 
zesenveertigduizend vierhonderd negentien euro (32.446.419 EUR) om het van 
zesendertig miljoen driehonderd vierduizend driehonderd éénentwintig euro zesendertig 
cent (36.304.321,36 EUR), naar drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend 
negenhonderd twee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR) te verlagen, ter 
aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen en 

zonder vernietiging van aandelen. 
•  Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalvermindering. 



 

 

Voorstel tot besluit: 

“De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweeëndertig 
miljoen vierhonderd zesenveertigduizend vierhonderd negentien euro (32.446.419 EUR) 
om het van zesendertig miljoen driehonderd vierduizend driehonderd éénentwintig euro 
zesendertig cent (36.304.321,36 EUR), naar drie miljoen achthonderd 
zevenenvijftigduizend negenhonderd twee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR), ter 
aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen, zoals 
deze voorkomen in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, goedgekeurd 
door de jaarvergadering gehouden op 20 juni 2019. 
Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.” 
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met 

de nieuwe toestand van het kapitaal. 
 

Voorstel tot besluit: 

De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen, 
om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal: 
“Het kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd 
twee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR), vertegenwoordigd door één miljard 
driehonderdachtenzestig miljoen achthonderd negenendertigduizend 
negenhonderdvijfentwintig (1.368.839.925) aandelen, zonder aanduiding van de 
nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljard driehonderdachtenzestig 
miljoen achthonderdnegenendertigduizend negenhonderd vijfentwintigste 
(1/1.368.839.925ste) van het maatschappelijk kapitaal. 

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.” 
 
De vergadering besluit voorts de volgende alinea toe te voegen aan de historiek van het 
kapitaal zoals opgenomen in artikel 5 van de statuten: 
“33.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2019 werd het 
kapitaal verminderd tweeëndertig miljoen vierhonderd zesenveertigduizend vierhonderd 
negentien euro (32.446.419 EUR) om het te brengen van zesendertig miljoen driehonderd 
vierduizend driehonderd éénentwintig euro zesendertig cent (36.304.321,36 EUR), op drie 
miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd twee euro zesendertig cent 
(3.857.902,36 EUR), ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de 
overgedragen verliezen.” 
 

3. Vermindering van de uitgiftepremie zoals geplaatst op de onbeschikbare rekening 
"Uitgiftepremies", ten belope van zeventien miljoen zeshonderd achtduizend 
achthonderd zesennegentig euro (17.608.896 EUR), om deze van zeventien miljoen 
zeshonderd achtduizend achthonderd zesennegentig euro (17.608.896 EUR) naar nul euro 
(0,00 EUR) te verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de 
overgedragen verliezen. 
•  Vaststelling van de totstandkoming van de vermindering van de uitgiftepremie. 
 

Voorstel tot besluit: 

“De vergadering besluit de uitgiftepremie zoals geplaatst op de onbeschikbare rekening 
"Uitgiftepremies", te verminderen met zeventien miljoen zeshonderd achtduizend 
achthonderd zesennegentig euro (17.608.896 EUR), om deze van zeventien miljoen 
zeshonderd achtduizend achthonderd zesennegentig euro (17.608.896 EUR) naar nul euro 
(0,00 EUR), ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen 



 

verliezen, zoals deze voorkomen in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, 
goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op 20 juni 2019.” 
 
4. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
 

Voorstel tot besluit: 

“De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de 
uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris of een van zijn 
vennoten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te 
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.” 
 
De lasthebber kan onder meer, namens de lastgever: 

- Aan de vergadering deelnemen en, zo nodig, deze uitstellen. 
- Deelnemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste 

vergadering werd uitgesteld of niet op geldige wijze kon beraadslagen. 
- Deelnemen aan alle beraadslagingen, stemmen of zich onthouden, alle punten op 

de agenda goedkeuren, wijzigen of verwerpen, in voorkomend geval, alle 
opdrachten aanvaarden. 

- Te dien einde, alle verklaringen doen, alle akten, notulen, registers, 
aanwezigheidslijsten en documenten ondertekenen, woonstkeuze doen en in 't 
algemeen, al het nuttige en nodige doen ter uitvoering van deze volmacht. 

 

 

Gedaan te …………………………………………………….... op 

…………………………………………... 
 


