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Verslag van de commissaris gericht tot de algemene vergadering van 

aandeelhouders inzake de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van 
de huidige aandelen in het kader van de geplande kapitaalverhoging door 

inbreng in natura op 2 mei 2018 

Aan de aandeelhouders 

Overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij het bijgevoegde bijzonder 

verslag van de raad van bestuur van 2 april 2018 onderzocht. Dit verslag heeft betrekking op de voorgestelde 

uitgifte op 2 mei 2018 van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde. 

De opdracht tot dit verslag luidt volgens gezegd artikel als volgt:  

Artikel 582: 

“Wanneer de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de 

oude aandelen van dezelfde soort op de agenda staat van een algemene vergadering, dan moet de oproeping 

dit uitdrukkelijk vermelden. 

Over de verrichting moet een omstandig verslag worden opgesteld door de raad van bestuur dat inzonderheid 

betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er 

wordt een verslag opgesteld door een commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor 

aangewezen door de raad van bestuur, of door een externe accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin 

deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige 

gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te 

lichten. 

Die verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75. Zij 

worden in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535. 

Het ontbreken van de verslagen bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van de beslissing van de 

algemene vergadering tot gevolg.” 

Naar onze mening zijn de financiële en boekhoudkundige gegevens in het bijgevoegd bijzonder verslag van de 

raad van bestuur van 2 april 2018 overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen getrouw 

en voldoende om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te lichten over het voorstel 

tot uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen. 
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Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de raad van bestuur en de aandeelhouders van de 

vennootschap in het kader van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van 

de bestaande aandelen zoals hierboven beschreven. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt 

worden.  

Zaventem, 2 april 2018 

De commissaris 

_______________________________ 

DELOITTE Bedrijfsrevisoren 

BV o.v.v.e. CVBA 

Vertegenwoordigd door Nico Houthaeve 

 

Bijlage:  

 Bijzonder verslag van de raad van bestuur van 2 april 2018 overeenkomstig artikelen 582 en 602 van het 

Wetboek van vennootschappen in het kader van de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden 

de fractiewaarde 

 






















