
 

 
Ons kenmerk : JUR/SFO 11 april 2022    

Contactpersoon : Sarah Follens  
Tel. : 09/267.32.33 

 
Geachte, 

Graag nodigen wij u uit op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van vdk 
bank n.v. (de “Vennootschap”), die plaats zal hebben op vrijdag 29 april 2022 om 17.30 uur in het 
vdk - gebouw “Hof van Gruuthuuse”, Korenlei 15, 9000 Gent. 
 
De agenda van de buitengewone algemene vergadering is samengesteld als volgt :  

 
1) Kennisname van het verslag met betrekking tot de invoering van de machtiging 

tot aanwending van het toegestaan kapitaal 

 
Kennisname van het bijzonder verslag van 1 april 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de raad van bestuur.  
 

2) Verlenging van de machtiging tot aanwending van het toegestaan kapitaal en 
wijziging van de statuten 

 
Voorstel tot verlenging van de machtiging aan de raad van bestuur tot aanwending van het 
toegestaan kapitaal en aanpassing van de statuten ingevolge dit besluit, onder de 
opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering 
van het derde agendapunt.  

 
3) Statutenwijziging om de statuten in overeenstemming te brengen met de 

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
 
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 
moet de Vennootschap ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 
januari 2020 haar statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Gelet op de in het tweede 
agendapunt voorgestelde statutenwijziging, stelt de raad van bestuur de aanname van 
gewijzigde statuten voor die de bepalingen van de statuten in overeenstemming 
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaalde 
bepalingen vereenvoudigen en moderniseren. 
 
 
 

  

 



 

 
Een gecoördineerde tekst van de statuten (als clean versie en als compare versie t.o.v. 
de huidige statuten met duidelijke aanduiding van de voorgestelde wijzigingen) is 
beschikbaar op www.vdk.be/corporate-governance/aandeelhoudersinformatie en op 
eerste verzoek opvraagbaar.   
 
 
 

4) Machtiging van de raad van bestuur, opdracht tot coördinatie van de statuten 

 
 

 
 
De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, worden 
verzocht artikel 22 van de statutaire bepalingen na te leven. 
 
 

 
 
 

Achtingsvolle groeten,     
vdk bank n.v.       Louis Vervloet  
       Voorzitter Raad van Bestuur  
 
 
 
 
BIJLAGEN:  
 

- Bijzonder verslag van 1 april 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de raad van bestuur 

 

 

http://www.vdk.be/

