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FB/D21/0355  REP. N° 2021/462 
 

"CRESCENT" 
 

Naamloze Vennootschap 

Zetel te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 14 

Ondernemingsnummer BTW BE 0429.375.448 RPR Leuven 
 

 UITGIFTE WARRANTS - KAPITAALVERHOGING -  HERNIEUWING 

TOEGESTAAN KAPITAAL  - STATUTENWIJZIGING  
 

Het jaar tweeduizend eenentwintig. 

Op eenendertig maart. 

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, op het kantoor. 

Voor Ons, Meester Vincent VRONINKS, notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de 

besloten vennootschap “VRONINKS, RICKER & WEYTS - geassocieerde notarissen”, met 

zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het 

ondernemingsnummer BTW BE 0686.709.520 RPR Brussel, houder van de minuut en die ze 

inschrijft in zijn repertorium. 

Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van 

de naamloze vennootschap "CRESCENT", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, 

Gaston Geenslaan 14, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.375.448 RPR Leuven. 

 Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid met de naam “OPTION” op 3 juli 1986, bij akte verleden voor 

Notaris Eric Tallon te Geetbets, bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 19 augustus 1986, onder nummer 860819-9. 

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens akte 

opgemaakt door notaris Vincent Vroninks, voornoemd, op 18 maart 2021, waarvan een 

uittreksel werd neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

BUREAU 

De vergadering is geopend om elf uur veertig. 

Onder voorzitterschap van Mevrouw Froukje Martina BEEKMANS, geboren te 

Eindhoven (Nederland), op 21 augustus 1974, gedomicilieerd te Anderlecht (1070 Brussel), 

Luitenant Liedelstraat 65, die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen. 

Er worden geen stemopnemers aangesteld. 

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, of hebben per brief getekend, de aandeelhouders 

wiens naam, voornaam en adres of benaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal 

aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte 

aanwezigheidslijst, dewelke aldus wordt afgesloten en door al de aanwezige aandeelhouders of 

volmachtdragers en de leden van het bureau wordt ondertekend. Vervolgens en na lezing, wordt 

deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding bijlage en door Ons notaris "ne varietur" 

ondertekend. 

VERTEGENWOORDIGING – VOLMACHTEN – STEMMING PER BRIEF 

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmacht, een (1) in aantal, alsook de stemmingen 

die per brief zijn uitgebracht, negen (9) in aantal, zijn allen onderhands en zullen eveneens 

hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De lasthebbers 

erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving. 

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER 

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt: 
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I. Deze vergadering heeft als agenda : 

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artt. 

7:180, 7:191 en 7:193 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) met 

betrekking tot het voorstel om maximaal 46.400.000 nieuwe inschrijvingsrechten op 

aandelen van de Vennootschap, "LDA Warranten" genaamd, uit te geven ten voordele 

van LDA Capital Limited en haar toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden, met 

opheffing - in het belang van de Vennootschap - van het voorkeurrecht van de 

bestaande aandeelhouders en, voor zover nodig, van de houders van uitstaande 

inschrijvingsrechten (warranten) van de Vennootschap.  

Voorstel van besluit: NvT 

2. Kennisname van het bijzonder verslag van de Commissaris van de Vennootschap 

overeenkomstig artt. 7:180, 7:191 en 7.193 Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen (“WVV”) met betrekking tot het voorstel om maximaal 46.400.000 

nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap, "LDA Warranten" 

genaamd, uit te geven ten voordele van LDA Capital Limited en haar toegestane 

opvolgers en rechtverkrijgenden, met opheffing - in het belang van de Vennootschap - 

van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zover nodig, van de 

houders van uitstaande inschrijvingsrechten (warranten) van de Vennootschap. 

Voorstel van besluit: NvT 

3. Voorstel tot uitgifte van 46.400.000 nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen van de 

Vennootschap aan LDA Capital Limited.  

Voorstel van besluit: “De algemene vergadering besluit om de uitgifte goed te keuren 

van 46.400.000 nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap, ten 

voordele van LDA Capital Limited en haar toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden, 

"LDA Warrants" genaamd, met opheffing – in het belang van de Vennootschap – van 

het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zover nodig, van de 

houders van uitstaande inschrijvingsrechten (warranten) van de Vennootschap. In het 

licht hiervan, besluit de algemene vergadering van aandeelhouders als volgt: 

a. De voorgestelde voorwaarden (de "Voorwaarden") van het LDA Warrant zijn 

opgenomen in bijlage 1 bij het verslag vermeld onder agendapunt 1 hierboven, 

kopie waarvan gehecht zal worden aan de notulen van de BAV. De 

belangrijkste voorwaarden kunnen - ter informatieve titel - als volgt worden 

samengevat:  

i. Emittent: De Vennootschap (CRESCENT NV);  

ii. Inschrijvingsrecht voor gewone aandelen: Elk LDA Warrant geeft het 

recht om in te schrijven op één (1) nieuw door de Vennootschap uit te 

geven gewoon aandeel;    

iii. Uitoefenprijs: Elke LDA Warrant kan worden uitgeoefend tegen een 

prijs van EUR 0,046 per nieuw aandeel. De uitoefenprijs is onderhevig 

aan de gebruikelijke neerwaartse aanpassingen in geval van bepaalde 

verwaterende corporate actions (zoals een dividenduitkering of uitgifte 

van nieuwe aandelen);   

iv. Duur: De LDA Warranten hebben een looptijd van drie jaar vanaf hun 

uitgiftedatum;    

v. Uitoefenbaarheid: Onmiddellijk;  

vi. Aard van de uit te geven aandelen bij uitoefening: Elk LDA Warrant 

geeft de houder ervan het recht om in te schrijven op één nieuw door de 

Vennootschap uit te geven aandeel. De nieuwe aandelen die worden 
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uitgegeven ter gelegenheid van de uitoefening van de LDA Warranten 

zullen dezelfde rechten en voordelen geven als, en in alle opzichten pari 

passu zijn, inclusief wat betreft de rechten op dividend, met de 

bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap vanaf hun 

uitgifte, en zullen recht geven op uitkeringen waarvoor de relevante 

registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de 

aandelen valt;    

vii. Geen notering van de LDA Warranten: De LDA Warranten zullen op 

geen enkel moment genoteerd worden op een effectenbeurs, een 

gereglementeerde markt of een gelijkaardige effectenmarkt;  

viii. Overdraagbaarheid van de LDA Warranten: LDA Capital zal niet 

gerechtigd zijn om enige LDA Warrant over te dragen of te cederen, 

behalve aan gelieerde ondernemingen (zoals gedefinieerd in de 

Voorwaarden);  

ix. Kapitaalverhoging en toewijzing van de uitoefenprijs: Bij elke 

uitoefening van de LDA Warranten en de daaruit voortvloeiende 

uitgifte van nieuwe aandelen zal het aandelenkapitaal van de 

Vennootschap worden verhoogd.  

De aandeelhoudersvergadering keurt ook alle clausules in de Voorwaarden 

goed die van kracht worden op het moment dat een wijziging van de controle 

plaatsvindt, en die vallen of kunnen worden geacht te vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 7:151 WVV.  

De aandeelhoudersvergadering is op de hoogte dat de Vennootschap en LDA 

Capital zijn overeengekomen dat de uitgifte van de LDA Warranten ten 

voordele van LDA Capital een essentieel onderdeel vormt van de vergoeding 

die aan LDA Capital wordt aangeboden voor het aangaan van de Put Option 

Agreement.   

b. Opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van LDA Capital: de 

aandeelhoudersvergadering besluit, overeenkomstig de artikelen 7:191 en 

7:193 WVV om – in het belang van de Vennootschap – het voorkeurrecht van 

de bestaande aandeelhouders en, voor zover nodig, van de houders van 

uitstaande inschrijvingsrechten (warranten) van de Vennootschap, ten voordele 

van LDA Capital Limited en haar toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden 

op te heffen, en om de LDA Warranten uit te geven aan LDA Capital Limited, 

zoals verder uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur cfr. 

agendapunt 1.  

c. Voorwaardelijke kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen: de 

aandeelhoudersvergadering besluit, onder voorbehoud en in de mate van de 

uitoefening van de LDA Warranten, het kapitaal van de Vennootschap te 

verhogen en het relevante aantal nieuwe aandelen uit te geven die kunnen 

worden uitgegeven bij de uitoefening van de LDA Warranten. Onder 

voorbehoud, en in overeenstemming met de bepalingen van de Voorwaarden, 

zal bij de uitoefening van de LDA Warranten en de uitgifte van nieuwe 

aandelen het totale bedrag van de uitoefenprijs van de LDA Warranten worden 

toegewezen aan het kapitaal van de Vennootschap. In de mate dat het bedrag 

van de uitoefenprijs van de LDA Warranten, per uit te geven aandeel bij 

uitoefening van de LDA Warranten, hoger is dan de fractiewaarde van de dan 

bestaande aandelen van de Vennootschap die onmiddellijk voor de uitgifte van 
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de betrokken nieuwe aandelen bestond, zal een deel van de uitoefenprijs, per 

uit te geven aandeel bij uitoefening van de LDA Warranten, gelijk aan deze 

fractiewaarde worden geboekt als kapitaal, waarbij het saldo zal worden 

geboekt als uitgiftepremie. 

d. Volmachten: De Raad van Bestuur is gemachtigd tot uitvoering van de door de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders genomen besluiten in verband met 

de LDA Warranten, en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te 

verrichten die vereist zullen zijn krachtens de voorwaarden van de LDA 

Warranten, de statuten van de Vennootschap en toepasselijke wetgeving om de 

aandelen uit te geven of over te dragen bij uitoefening van de LDA Warranten. 

Bovendien zal elk van de bestuurders van de Vennootschap, de CFO van de 

Vennootschap en de Secretaris van de Vennootschap, elk van deze personen 

individueel handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie en de 

bevoegdheid tot subrogatie, de bevoegdheid hebben om, bij uitoefening van de 

LDA Warranten, (i) over te gaan tot authentieke vaststelling van (A) de 

kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen die voortvloeien uit 

dergelijke uitoefening, (B) de toewijzing van het aandelenkapitaal en (in 

voorkomend geval) de uitgiftepremie, en (C) de wijziging van de statuten van de 

Vennootschap om het nieuwe kapitaal en het aantal uitstaande aandelen te 

weerspiegelen na de uitoefening van de LDA Warranten, (ii) het ondertekenen 

en leveren, in naam van de Vennootschap, van de relevante Euroclear, 

Euronext en bankdocumenten, het aandelenregister en alle nodige documenten 

in verband met de uitgifte en levering van de aandelen aan de begunstigde, en 

(iii) alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn (met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot het opstellen en uitvoeren van alle documenten en formulieren) voor 

de toelating van de aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de LDA 

Warranten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext 

Brussels (of andere markten waarop de aandelen van de Vennootschap op dat 

moment zullen worden verhandeld).”  

4. Voorstel tot goedkeuring van de vergoeding van de uitlenende aandeelhouders in ruil 

voor het tijdelijk ter beschikking stellen van zijn of haar aandelen aan LDA Capital in 

het kader van de LDA Transactie, zoals toegelicht in het bijzonder verslag van de Raad 

van Bestuur conform de artt. 7:180, 7:191 en 7:193 WVV (zie agendapunt 1.).  

Toelichting (louter informatief – geen stemming): De Put Option Agreement bepaalt dat 

wanneer de Vennootschap haar putoptie uitoefent, de uitlenende aandeelhouders een 

aantal bestaande aandelen aan LDA Capital moeten uitlenen ter dekking van het bedrag 

van de putoptie. De aandelenuitlening is bedoeld om LDA Capital in staat te stellen haar 

risico's af te dekken tegen het bedrag dat zij uit hoofde van de uitoefening van de 

putopties moet storten. De Raad van Bestuur stelt voor om aan de aandeelhouders die 

aandelen uitlenen een marktconforme vergoedende intrest van 5 % p.a. te betalen voor 

de periode dat zij hun aandelen uitlenen.  

Voorstel van besluit: “De Algemene Vergadering besluit om de voorgestelde vergoeding 

(marktconforme vergoedende intrest van 5 % p.a.) t.a.v. de aandeelhouders die hun 

aandelen in het kader van de LDA Transactie uitlenen goed te keuren.”  

5. Voorstel tot goedkeuring op grond van artikel 7:151 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen.  

Toelichting (louter informatief – geen stemming): Zoals uitgebreid beschreven in het 

bijzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld onder agendapunt 1., hebben 
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CRESCENT NV (de "Vennootschap"), LDA Capital Limited ("LDA Capital"), LDA 

Capital LLC (“LDA LLC”) en twee bestaande aandeelhouders van de Vennootschap 

(namelijk VAN ZELE HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Eric van ZELE 

en dhr. Eric VAN ZELE in eigen naam) (de "Uitlenende Aandeelhouders") op 20 

januari 2021 een "Put Option Agreement" (de "Put Option Agreement") gesloten. Deze 

overeenkomst werd door CRESCENT NV op 21.01.2021 ondertekend.  In het kader van 

de Put Option Agreement is LDA Capital onder meer overeengekomen om zich voor 

een periode van drie jaar te verbinden tot een bedrag van maximaal 9.900.000 EUR 

bijkomende kapitaalinstortingen, door de Vennootschap de mogelijkheid te geven om 

“Put Option Notices” aan LDA Capital te sturen om in te schrijven op door de 

Vennootschap uit te geven nieuwe gewone aandelen voor inschrijvingsbedragen die in 

totaliteit dit voormeld bedrag niet overschrijden. De vennootschap langs haar kant heeft 

zich ertoe verbonden om minstens EUR 5.000.000 aan investeringskapitaal op te nemen 

in de eerste achttien (18) maanden vanaf ondertekening van de definitieve Put Option 

Overeenkomst.  Als onderdeel van de Put Option Agreement heeft LDA Capital het 

recht om nieuwe inschrijvingsrechten te ontvangen voor maximaal 46.400.000 nieuwe 

gewone aandelen van de Vennootschap tegen een uitoefenprijs van EUR 0,046 per 

gewoon aandeel (onder voorbehoud van de gebruikelijke aanpassingen) (de "LDA 

Warranten").  De Put Option Agreement bepaalt ook dat wanneer de Vennootschap haar 

putoptie uitoefent, de uitlenende aandeelhouders een aantal bestaande aandelen aan 

LDA Capital moeten uitlenen ter dekking van het bedrag van de putoptie (cfr. supra). 

De Put Option Agreement bepaalt daarnaast ook dat zij tijdens de Verbintenisperiode 

kan worden beëindigd (zoals omschreven in de Put Option Agreement) door LDA 

Capital Limited door schriftelijke kennisgeving van die beëindiging aan de 

Vennootschap indien er een “materiële wijziging in de eigendomsverhoudingen” heeft 

plaatsgevonden (hetgeen gedefinieerd wordt als elke verkoop of vervreemding van 

aandelen van de Vennootschap of andere transactie of gebeurtenis die ertoe leidt dat 

VAN ZELE HOLDING NV, de met VAN ZELE HOLDING NV verbonden personen 

en dhr. Eric VAN ZELE op de datum van de Put Option Agreement, direct of indirect, 

minder dan vijf procent aandelen van de Vennootschap in bezit hebben. 

Voorstel van besluit: “De algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:151 

WVV, alle clausules in de Put Option Agreement goed te keuren en te bekrachtigen die 

van kracht worden op het ogenblik dat een wijziging van controle plaatsvindt, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, clausule 9. 2 van de Put Option Agreement, en die 

vallen of zouden kunnen worden geacht te vallen binnen de werkingssfeer van artikel 

7:151 WVV (betreffende de toekenning van rechten aan derden die een aanzienlijke 

invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld 

of verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten 

afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van 

de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend). 

De algemene vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan elk van de 

bestuurders van de Vennootschap, aan de financieel directeur van de Vennootschap en 

aan de secretaris van de Vennootschap, ieder van hen afzonderlijk handelend en met de 

mogelijkheid tot subdelegatie en de bevoegdheid tot subrogatie, om de formaliteiten te 

vervullen voorgeschreven door artikel 7:151 WVV met betrekking tot dit besluit, met 

inbegrip van, doch niet beperkt tot, het verlijden van alle documenten en formulieren 

vereist voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad.”  
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6. Kennisname Bijzonder Verslag overeenkomstig art. 7:199 Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen met voorstel tot hernieuwing van het Toegestane 

Kapitaal  

Voorstel van besluit: “De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de Raad van 

Bestuur - overeenkomstig het daartoe opgesteld bijzonder verslag - om gedurende een 

periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van de machtiging in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen 

tot een bedrag dat niet hoger mag zijn dan tien miljoen tweeëntachtigduizend 

zevenenveertig euro tweeënvijftig eurocent (10.082.047,52 EUR), zowel door middel 

van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen toegestane grenzen; als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, 

met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht; door uitgifte van 

al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, door uitgifte van warranten of van 

obligaties waaraan warranten of andere roerende waarden zijn verbonden, of van 

andere effecten, zoals aandelen in het kader van aandelenoptie- en warrantenplannen, 

etc. ten behoeve van het personeel van de Vennootschap en haar 

dochtervennootschappen. Kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare 

obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders 

is beperkt of uitgesloten; kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare 

obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten 

ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel; in 

dat geval mogen de bestuurders die de begunstigde van de opheffing van het 

voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals omschreven in 

artikel 7:193, § 1, zesde lid, in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming 

deelnemen; kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves. De Vergadering 

beslist tevens de Raad van Bestuur bijzonder te machtigen om, naast de andere gevallen 

niet-limitatief opgesomd in het bijzonder verslag, ingeval van openbaar overnamebod 

op effecten uitgegeven door de Vennootschap gedurende een periode van drie jaar die 

loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging zal 

besluiten, over te gaan tot kapitaalverhogingen volgens de voorwaarden voorzien door 

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.” 

7. Sluiten van de Vergadering. 

II. Er bestaan thans een miljard zeshonderd zesenveertig miljoen vierhonderd 

negenendertigduizend driehonderd vijfenveertig (1.646.439.345). Er werden door de 

vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.  

III. De bijeenroepingen tot deze vergadering, die de agenda vermelden, werden gedaan, 

conform artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder 

meer door middel van aankondigingen geplaatst (a) in het Belgisch Staatsblad van 1 

maart 2021 en (b) in het nationaal verspreid blad « De Standaard » van 1 maart 2021. 

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze aankondigingen neer op het bureau.  

Bovendien, werd de oproeping, minstens dertig dagen vóór de vergadering, aan de 

aandeelhouders op naam en houders van andere effecten op naam meegedeeld, alsook 

aan de bestuurders en aan de commissarissen van de vennootschap; de bestemmelingen 

die deze mededeling anders dan bij gewone brief ontvingen hebben individueel, 

uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd om de oproeping via een ander 

communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit moet geen 

bewijs worden voorgelegd. 
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IV. Uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat achthonderd zevenenveertig miljoen 

drieduizend tweehonderd vijfenveertig (847.003.245) aandelen aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn op de vergadering, hetzij meer dan de helft van het kapitaal. 

Deze aandelen vertegenwoordigen, afgerond, eenenvijftig komma vierenveertig procent 

(51,44 %) van het kapitaal.  

De vergadering is dus in getal om geldig te beraadslagen over de agendapunten. 

V. Om de vergadering bij te wonen, hebben de aandeelhouders, aanwezig en 

vertegenwoordigd zoals gezegd, zich geschikt naar artikel 31 van de statuten met 

betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten alsook naar 

artikel 7:134, alinea 2, van het Wetboek van vennootschappen. 

VI. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten die een wijziging aan de statuten tot 

gevolg hebben minstens drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen 

bekomen en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone 

meerderheid van stemmen. 

VII. Ieder aandeel geeft recht op één stem.  

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD 

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te 

zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen. 

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de 

agenda. 

TAALWETGEVING 

De aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de 

notaris hen ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende vennootschappen. 

De vergadering vat de agenda aan. 

VERSLAGEN 

a) Verslag raad van bestuur  

De raad van bestuur heeft, op 10 februari 2021, een eerste verslag opgesteld, 

overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen, met betrekking tot het voorstel om maximaal 46.400.000 nieuwe 

inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap, "LDA Warranten" genaamd, uit te 

geven ten voordele van LDA Capital Limited en haar toegestane opvolgers en 

rechtverkrijgenden, met opheffing - in het belang van de Vennootschap - van het voorkeurrecht 

van de bestaande aandeelhouders en, voor zover nodig, van de houders van uitstaande 

inschrijvingsrechten (warranten) van de Vennootschap.  

b) Verslag commissaris 

De commissaris van de vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1930 Zaventem, Da 

Vincilaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0431.088.289 

RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, 

bedrijfsrevisor, heeft, op 10 februari 2021, een verslag opgemaakt overeenkomstig dezelfde 

artikelen 7:180, 7:191 en 7.193 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking 

tot het voorstel om maximaal 46.400.000 nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen van de 

Vennootschap, "LDA Warranten" genaamd, uit te geven ten voordele van LDA Capital Limited 

en haar toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden, met opheffing - in het belang van de 

Vennootschap - van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zover nodig, 

van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (warranten) van de Vennootschap. 

c) Verslag raad van bestuur  
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De raad van bestuur heeft, op  26 februari 2021, een tweede verslag opgesteld, 

overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking 

tot het voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal.  

d) Lezing 

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven 

van voormeld verslagen, waarvan alle leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd 

zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben en er voorafgaandelijk een afschrift van 

ontvangen te hebben. 

Na onderzoek stelt de vergadering vast dat op voormelde verslagen geen enkele 

opmerking wordt gemaakt door de leden van de vergadering en verklaart zich erbij aan te 

sluiten. 

Een exemplaar van ieder verslag, geparafeerd door de notaris, zal samen met een 

uitgifte van deze notulen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank worden 

neergelegd. 

BERAADSLAGING 

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten: 

EERSTE BESLUIT : UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN  

De algemene vergadering besluit om de uitgifte goed te keuren van zesenveertig miljoen 

vierhonderdduizend (46.400.000) nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen van de 

Vennootschap, ten voordele van LDA Capital Limited en haar toegestane opvolgers en 

rechtverkrijgenden, "LDA Warrants" genaamd, met opheffing – in het belang van de 

Vennootschap – van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zover nodig, 

van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (warranten) van de Vennootschap.  

In het licht hiervan, besluit de algemene vergadering van aandeelhouders als volgt: 

a. De voorgestelde voorwaarden (de "Voorwaarden") van het LDA Warrant zijn 

opgenomen in het eerste verslag van de raad van bestuur, voornoemd. De belangrijkste 

voorwaarden kunnen - ter informatieve titel - als volgt worden samengevat:  

i. Emittent: De Vennootschap (CRESCENT NV);  

ii. Inschrijvingsrecht voor gewone aandelen: Elk LDA Warrant geeft het recht om 

in te schrijven op één (1) nieuw door de Vennootschap uit te geven gewoon 

aandeel;    

iii. Uitoefenprijs: Elke LDA Warrant kan worden uitgeoefend tegen een prijs van 

EUR 0,046 per nieuw aandeel. De uitoefenprijs is onderhevig aan de 

gebruikelijke neerwaartse aanpassingen in geval van bepaalde verwaterende 

corporate actions (zoals een dividenduitkering of uitgifte van nieuwe aandelen);   

iv. Duur: De LDA Warranten hebben een looptijd van drie jaar vanaf hun 

uitgiftedatum;    

v. Uitoefenbaarheid: Onmiddellijk;  

vi. Aard van de uit te geven aandelen bij uitoefening: Elk LDA Warrant geeft de 

houder ervan het recht om in te schrijven op één nieuw door de Vennootschap uit 

te geven aandeel. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven ter gelegenheid van 

de uitoefening van de LDA Warranten zullen dezelfde rechten en voordelen 

geven als, en in alle opzichten pari passu zijn, inclusief wat betreft de rechten op 

dividend, met de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap vanaf 

hun uitgifte, en zullen recht geven op uitkeringen waarvoor de relevante 

registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de aandelen 

valt;    
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vii. Geen notering van de LDA Warranten: De LDA Warranten zullen op 

geen enkel moment genoteerd worden op een effectenbeurs, een 

gereglementeerde markt of een gelijkaardige effectenmarkt;  

viii. Overdraagbaarheid van de LDA Warranten: LDA Capital zal niet 

gerechtigd zijn om enige LDA Warrant over te dragen of te cederen, 

behalve aan gelieerde ondernemingen (zoals gedefinieerd in de 

Voorwaarden);  

ix. Kapitaalverhoging en toewijzing van de uitoefenprijs: Bij elke 

uitoefening van de LDA Warranten en de daaruit voortvloeiende 

uitgifte van nieuwe aandelen zal het aandelenkapitaal van de 

Vennootschap worden verhoogd.  

De aandeelhoudersvergadering keurt ook alle clausules in de Voorwaarden 

goed die van kracht worden op het moment dat een wijziging van de controle 

plaatsvindt, en die vallen of kunnen worden geacht te vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 7:151 WVV.  

De aandeelhoudersvergadering is op de hoogte dat de Vennootschap en LDA 

Capital zijn overeengekomen dat de uitgifte van de LDA Warranten ten 

voordele van LDA Capital een essentieel onderdeel vormt van de vergoeding 

die aan LDA Capital wordt aangeboden voor het aangaan van de Put Option 

Agreement.   

b. Opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van LDA Capital:  

De vergadering besluit, overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 WVV om – in het 

belang van de Vennootschap – het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor 

zover nodig, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (warranten) van de 

Vennootschap, ten voordele van LDA Capital Limited en haar toegestane opvolgers en 

rechtverkrijgenden op te heffen, en om de LDA Warranten uit te geven aan LDA Capital 

Limited, zoals verder uiteengezet in het eerste verslag van de Raad van Bestuur, voornoemd.  

c. Voorwaardelijke kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen:  

De vergadering besluit, onder voorbehoud en in de mate van de uitoefening van de 

LDA Warranten, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen en het relevante aantal nieuwe 

aandelen uit te geven die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van de LDA Warranten.  

Onder voorbehoud, en in overeenstemming met de bepalingen van de Voorwaarden, zal 

bij de uitoefening van de LDA Warranten en de uitgifte van nieuwe aandelen het totale bedrag 

van de uitoefenprijs van de LDA Warranten worden toegewezen aan het kapitaal van de 

Vennootschap. In de mate dat het bedrag van de uitoefenprijs van de LDA Warranten, per uit te 

geven aandeel bij uitoefening van de LDA Warranten, hoger is dan de fractiewaarde van de dan 

bestaande aandelen van de Vennootschap die onmiddellijk voor de uitgifte van de betrokken 

nieuwe aandelen bestond, zal een deel van de uitoefenprijs, per uit te geven aandeel bij 

uitoefening van de LDA Warranten, gelijk aan deze fractiewaarde worden geboekt als kapitaal, 

waarbij het saldo zal worden geboekt als uitgiftepremie. 

d. Volmachten: De Raad van Bestuur is gemachtigd tot uitvoering van de door de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders genomen besluiten in verband met de LDA 

Warranten, en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te verrichten die vereist 

zullen zijn krachtens de voorwaarden van de LDA Warranten, de statuten van de Vennootschap 

en toepasselijke wetgeving om de aandelen uit te geven of over te dragen bij uitoefening van de 

LDA Warranten. Bovendien zal elk van de bestuurders van de Vennootschap, de CFO van de 

Vennootschap en de Secretaris van de Vennootschap, elk van deze personen individueel 

handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie en de bevoegdheid tot subrogatie, de 
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bevoegdheid hebben om, bij uitoefening van de LDA Warranten, (i) over te gaan tot authentieke 

vaststelling van (A) de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen die voortvloeien 

uit dergelijke uitoefening, (B) de toewijzing van het aandelenkapitaal en (in voorkomend geval) 

de uitgiftepremie, en (C) de wijziging van de statuten van de Vennootschap om het nieuwe 

kapitaal en het aantal uitstaande aandelen te weerspiegelen na de uitoefening van de LDA 

Warranten, (ii) het ondertekenen en leveren, in naam van de Vennootschap, van de relevante 

Euroclear, Euronext en bankdocumenten, het aandelenregister en alle nodige documenten in 

verband met de uitgifte en levering van de aandelen aan de begunstigde, en (iii) alles te doen 

wat nodig of nuttig kan zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opstellen en uitvoeren 

van alle documenten en formulieren) voor de toelating van de aandelen uitgegeven bij de 

uitoefening van de LDA Warranten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van 

Euronext Brussels (of andere markten waarop de aandelen van de Vennootschap op dat moment 

zullen worden verhandeld).  

Stemming : 

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

TWEEDE BESLUIT : GOEDKEURING VERGOEDING LDA TRANSACTIE 

De Algemene Vergadering besluit om de voorgestelde vergoeding (marktconforme 

vergoedende intrest van 5 % p.a.) t.a.v. de aandeelhouders die hun aandelen in het kader van de 

LDA Transactie uitlenen goed te keuren.  

Stemming : 

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

DERDE BESLUIT : GOEDKEURING CONFORM ARTIKEL 7:151 VAN HET 

WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:151 WVV, alle clausules in 

de Put Option Agreement goed te keuren en te bekrachtigen die van kracht worden op het 

ogenblik dat een wijziging van controle plaatsvindt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

clausule 9. 2 van de Put Option Agreement, en die vallen of zouden kunnen worden geacht te 

vallen binnen de werkingssfeer van artikel 7:151 WVV (betreffende de toekenning van rechten 

aan derden die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel 

een aanzienlijke schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van 

deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen 

van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend). De 

algemene vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan elk van de bestuurders van 

de Vennootschap, aan de financieel directeur van de Vennootschap en aan de secretaris van de 

Vennootschap, ieder van hen afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie en 

de bevoegdheid tot subrogatie, om de formaliteiten te vervullen voorgeschreven door artikel 

7:151 WVV met betrekking tot dit besluit, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het verlijden 

van alle documenten en formulieren vereist voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen 

bij het Belgisch Staatsblad. 

Stemming : 

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

VIERDE BESLUIT : HERNIEUWING VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL 

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur - 

overeenkomstig het daartoe opgesteld tweede verslag van de raad van bestuur, voornoemd - om 

gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van de machtiging in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot een 

bedrag dat niet hoger mag zijn dan tien miljoen tweeëntachtigduizend zevenenveertig euro 

tweeënvijftig eurocent (10.082.047,52 EUR), zowel door middel van inbrengen in geld of in 
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natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen; 

als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, 

met of zonder stemrecht; door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, 

door uitgifte van warranten of van obligaties waaraan warranten of andere roerende waarden 

zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van aandelenoptie- en 

warrantenplannen, etc. ten behoeve van het personeel van de Vennootschap en haar 

dochtervennootschappen.  

Kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van 

inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; 

kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van 

de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, 

andere dan leden van het personeel; in dat geval mogen de bestuurders die de begunstigde van 

de opheffing van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals 

omschreven in artikel 7:193, § 1, zesde lid, in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming 

deelnemen; kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.  

De Vergadering beslist tevens de Raad van Bestuur bijzonder te machtigen om, naast de 

andere gevallen niet-limitatief opgesomd in het bijzonder verslag, ingeval van openbaar 

overnamebod op effecten uitgegeven door de Vennootschap gedurende een periode van drie jaar 

die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging zal besluiten, 

over te gaan tot kapitaalverhogingen volgens de voorwaarden voorzien door het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. 

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 9 van de statuten, als volgt:  

“De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met 

een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag van het geplaatst kapitaal overeenkomstig 

artikel 7:198 ev. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen 

geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals onder 

meer door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en 

uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door 

uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van 

inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende 

waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van 

aandelenoptieplannen en plannen in verband met inschrijvingsrechten, etc. ten behoeve van het 

personeel van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.  

 De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaar na de 

bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd 

besloten door de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Deze 

bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.  

De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van openbaar 

overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) 

jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging heeft 

besloten, tot kapitaalverhogingen over te gaan in de voorwaarden voorzien door het Wetboek 

van vennootschappen.  

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en 

overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een 
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kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestaan 

kapitaal.  

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer 

bepaalde personen. Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door 

de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van 

warrants of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van 

rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd “Uitgiftepremie”, die in 

dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens 

de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden 

overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het kapitaal, gesteld door het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot 

indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het 

toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en 

aandelentoestand en de historiek van het kapitaal aan te vullen.” 

Stemming : 

Voor :    847.001.877 stemmen. 

Tegen :   1.368 stemmen. 

Onthoudingen :  - stemmen. 

Dit besluit werd dus aangenomen.  

a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die 

voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt; 

b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen 

die hij zou hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan 

te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. 

De leden van het bureau verklaren het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben 

op 30 maart 2021, en dat deze termijn voldoende is geweest om het ontwerp goed te 

onderzoeken. 

SLOT 

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om twaalf uur tien. 

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN) 

 

VERKLARINGEN 

De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en 

bevestigen dat de notaris: 

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR). 

WAARVAN PROCES-VERBAAL. 

Opgemaakt plaats en datum als boven. 

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet 

bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de 

leden van het bureau en de leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals 

gezegd, met Ons, notaris. 

 


