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VDK BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

 
Naamloze vennootschap “vdk bank",”, waarvan de maatschappelijke zetel 

gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Michielsplein 16. 
 
Deze vennootschap is opgericht onder de benaming “Volksspaarwezen” 

blijkens akte verleden voor notaris Landrieu, voorheen te Gent op 25 november 
1926, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 1926 
erna, onder nummer 13.126. 

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd, bij akte verleden 
voor notaris Joseph Fobe, voorheen te Gent, op 10 oktober 1928, gepubliceerd in 
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober erna, onder nummer 14146. 

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jules Fobe, 
voorheen te Gent, op 27 december 1930, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 16 januari 1931, onder nummer 468. 

De maatschappelijke benaming werd gewijzigd in “Volksdepositokas” bij akte 
verleden voor voornoemde notaris Jules Fobe op 6 juli 1935, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29/30 juli erna, onder nummer 11544. 

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor voornoemde notaris 
Jules Fobe op 27 april 1940, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
van 17 mei erna, onder nummer 6590. 

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor 
voornoemde notaris Jules Fobe, op 18 december 1948, gepubliceerd in de bijlagen 
tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 1949, onder nummer 443. 

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor 
voornoemde notaris Jules Fobe op 26 maart 1949, gepubliceerd in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van 18/19/20 april erna, onder nummer 6899. 

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten gewijzigd bij akte verleden voor 
voornoemde notaris Jules Fobe op 26 maart 1955, gepubliceerd in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van 17 april erna, onder nummer 7791. 

Het kapitaal werd andermaal verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte 
verleden voor voornoemde notaris Jules Fobe op 26 maart 1960, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april erna, onder nummer 7366. 

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden 
voor voornoemde notaris Jules Fobe op 26 maart 1966, gepubliceerd in de bijlagen 
tot het Belgisch Staatsblad van 16 april erna, onder nummer 9241. 

De statuten werden gecoördineerd bij akte verleden voor voornoemde notaris 
Jules Fobe op 10 februari 1967, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 25 februari erna, onder nummer 344-2. 

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden 
voor voornoemde notaris Jules Fobe op 30 maart 1968, gepubliceerd in de bijlagen 
tot het Belgisch Staatsblad van 20 april erna, onder nummer 791-5. 

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden 
voor notaris Luc Wylleman, voorheen te Sleidinge (Evergem), op 22 september 
1978, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober erna, 
onder nummer 2187-9. 
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De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor voornoemde notaris Luc 
Wylleman, op 27 maart 1987, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
van 24 april erna, onder nummer 870424-139. 

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden 
voor voornoemde notaris Luc Wylleman op 25 maart 1988, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april erna, onder nummer 880415-177. 

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor voornoemde notaris Luc 
Wylleman op 31 mei 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
van 27 juni erna, onder nummer 950627-427. 

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor voornoemde notaris Luc 
Wylleman op 24 oktober 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 21 november erna, onder nummer 971121-39. 

De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Annelies 
Wylleman, te Sleidinge (Evergem), op 23 september 1999, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober erna, onder nummer 991016-
405. 

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden voor notarissen 
Bart Van de Keere en Annelies Wylleman, geassocieerde notarissen te Sleidinge 
(Evergem), op 26 februari 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 19 maart erna, onder nummer 0032983.  

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden voor 
voornoemde notaris Annelies Wylleman op 20 december 2007, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2008, onder nummer 1783.  

De statuten werden gewijzigd, waarbij de maatschappelijke benaming werd 
gewijzigd in “vdk bank”, blijkens proces-verbaal verleden voor voornoemde notaris 
Annelies Wylleman op 28 juni 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 10 juli daarna onder nummer 0098338. 

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden voor 
voornoemde notaris Annelies Wylleman op 27 april 2018, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 18079073. 

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden 
voor voornoemde notaris Annelies Wylleman op 31 mei 2018, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder nummer 18092396. 

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden 
voor [●] op [29 april 2022], eerstdaags in het Belgisch Staatsblad te publiceren. 

 
 
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder 

nummer 0400.067.788 en heeft als BTW-nummer BE0400.067.788. 
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GECOÖRDINEERDE STATUTEN 
 

TITEL I.- NAAM-ZETEL-VOORWERPDOEL-DUUR 
Artikel 11. 
De vennootschap heeft de juridische vormrechtsvorm van een naamloze 
vennootschap en is een kredietinstelling en  wordt aldus beschouwd als een 
organisatie van openbaar belangen is een vennootschap die een publiek beroep op 
het spaarwezen doet in de zin van artikel 438 van het Wetboek van 
vennootschappen. 
De naam van de vennootschap is "“vdk bank”. 
“vdk bank” werd opgericht onder de benaming ‘Volksspaarwezen’, later gewijzigd in 
‘Volksdepositokas’. 
Artikel 22. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Gent, Sint-Michielsplein 16 in het 
Vlaamse Gewest; hij kan, bij eenvoudige beslissing van de Raadraad van 
Bestuurbestuur, naar om het even waar in het NederlandstaligNederlandse 
taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad van België of het tweetalig 
gebied van Brussel hoofdstad worden overgebracht. 
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@vdk.be. 
De website van de vennootschap is: www.vdk.be. 
Artikel 33. 
De vennootschap heeft tot doelals voorwerp alle handels- en financiële operaties te 
verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,; zij mag alle 
verrichtingen en operaties uitvoeren, die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband 
staan met haar doelvoorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te 
bevorderen en dit voor zover deze door de wetgeving betreffende het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellingen toegelaten zijn. 
De vennootschap mag de onroerende eigendommen, die nodig zijn tot 
verwezenlijking van haar doelvoorwerp, verwerven en vervreemden, zij heeft ook 
het recht onroerende eigendommen aan te kopen, telkenmale als deze aankoop 
nodig of nuttig is om de terugbetaling te bekomen van haar schuldvorderingen. 
Artikel 44. 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke 
gronden kan de vennootschap enkel ontbonden worden door een besluit van de 
algemene vergadering, genomen overeenkomstig de bepalingen tot wijziging van de 
statuten. 
De vennootschap kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen, die 
haar duur zouden kunnen overschrijden. 
 
TITEL II.- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  - -AANDELEN 
Artikel 55. 
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfentwintig miljoen driehonderd 
achtenzestigduizend zeshonderdeenenzestig euro zesentwintig cent 
(€ 25.368.661,26), vertegenwoordigd door vijftigduizend zevenentwintig (50.027) 
gelijke aandelen, zonder nominale waarde.  
Alle aandelen zijn volgestort. 
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De aandelen en andere effecten van de vennootschap, evenals de effecten die 
vreemd vermogen vertegenwoordigen, zijn aan toonder, gedematerialiseerd of op 
naam, binnen de beperkingen voorzien door de wet.   
De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn/haar 
effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. 
Artikel 5bis6. 
De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of 
meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van vijf miljoen euro (EUR 
5.000.000)) op de data en overeenkomstig de modaliteiten die hij zal bepalen, 
conform artikel 603 van het Wetboek van vennootschappenovereenkomstig de 
toepasselijke wettelijke bepalingen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met 
een storting of een boeking van uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal 
ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het 
toegestaantoegestane kapitaal.  
Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de 
bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering 
van 2729 april 2018.2022. De kapitaalverhogingen waarover de raad van bestuur 
aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door 
inbrengen in natura met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen of door 
incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder de creatie van nieuwe 
effecten.  
De kapitaalverhogingen waarover de raad van bestuur aldus heeft beslist kunnen 
eveneens plaatsvinden in het kader van de toekenning van een keuzedividend, 
ongeacht of in dat verband het dividend rechtstreeks wordt uitgekeerd in aandelen 
dan wel of het dividend wordt uitbetaald in geld en de ontvangen middelen 
onmiddellijk worden aangewend om in te schrijven op nieuwe aandelen. 
De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met 
of zonder stemrecht. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de 
uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten - al dan niet aan 
een andere roerende waarde gehecht - die aanleiding kunnen geven tot het creëren 
van aandelen met of zonder stemrecht. 
De raad van bestuur kan, met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen, 
deze machtiging gebruiken voor kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare 
obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten 
al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van 
het personeel. De raad van bestuur kan, met naleving van de toepasselijke wettelijke 
bepalingen, deze machtiging eveneens gebruiken voor uitgiften van 
inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt 
of uitgesloten. 
Artikel 67. 
Het bezit van een aandeel brengt aanvaarding mede van de statuten en van de 
besluiten ingevolge de statuten genomen. 
Noch de erfgenamen, noch de legatarissen of schuldeisers van een aandeelhouder 
hebben het recht, om gelijk welke reden de zegels te doen leggen op de goederen 
van de vennootschap. 
 
TITEL III.- BESTUUR-CONTROLE 
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A. RAAD VAN BESTUUR 
Artikel 78. 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De leden van de raad 
van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een duur van 
hoogstens zes jaar. De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt na de 
jaarvergadering. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. 
De algemene vergadering kan te allen tijde de opdracht van de bestuurders 
beëindigen. Wanneer een plaats van bestuurder vacant is, door om het even welke 
redenopenvalt, kunnen de overblijvende leden van de raad van bestuur in een 
nieuwe bestuurder coöpteren. De bevestiging van het mandaat van de vervanging 
voorzien. De voorlopige benoeming zal aan de gecoöpteerde bestuurder moet ter 
goedkeuring vanaan de eerstvolgende algemene vergadering onderworpen worden 
voorgelegd. De nieuw benoemdegecoöpteerde bestuurder beëindigtvervult het 
mandaat en de opdrachttermijn van diegene die hij/zij vervangt, tenzij de algemene 
vergadering er anders over beslist. 
In elk geval eindigt de opdracht van de bestuurders na afloop van de gewone 
algemene vergadering van het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar 
bereiken. 
Artikel 89. 
Na raadpleging van de Commissie voor hetNationale Bank- en Financiewezen van 
België en op diens eensluidend advies, kiest de raad van bestuur onder zijn leden, 
die geen lid zijn van het directiecomité, een voorzitter. 
Het ontslag van de voorzitter verloopt volgens dezelfde procedure. De raad kan ook 
een secretaris, al dan niet bestuurder, benoemen. 
Artikel 910. 
De voorzitter van de raad van bestuur of eende voorzitter van het directiecomité 
afgevaardigd- bestuurder roept de raad van bestuur bijeen.  zo dikwijls als hij/zij het 
nodig acht en minimum om de drie maanden.. Twee bestuurders hebben eveneens 
het recht de raad van bestuur te doen bijeenroepen met een op voorhand 
medegedeeldmeegedeelde agenda. 
De voorzitter, en bij diens afwezigheid de bestuurder welke het langst het 
bestuursmandaat vervult, behoudens ingeval van onverenigbaarheid in hoofde van 
deze laatste,  zit de vergadering van de raad van bestuur voor. 
De beraadslagingen van de raad worden opgetekend in notulen die door de 
fungerende voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger worden ondertekend,; zij worden 
eveneens voor ondertekening aan de andere leden van de raad van bestuur 
voorgelegd. Kopies van en uittreksels uit deze notulen worden geldig ondertekend 
door [de voorzitter van de raad van bestuur of zijn/haar plaatsvervanger]  
Artikel 1011. 
De beraadslagingen van de raad van bestuur zijn geldig, wanneer de meerderheid 
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met 
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslistis de stem van 
de voorzitter van de vergadering. doorslaggevend. Elke bestuurder kan, per gewone 
brief, telegram, telefax of met door middel van elk 
transmissiemiddelcommunicatiemiddel dat een gedrukt en gehandtekend dokument 
als drager heeftschriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn/haar handtekening 
draagt, aan één van zijn/haar medebestuurders de bevoegdheid overdragen 
hem/haar op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in 
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zijn/haar naam en plaats te stemmen,; geen enkele bestuurder mag aldus meer dan 
één andere bestuurder vertegenwoordigen. 
De volmachten zullen bij de notulen van de vergadering bewaard blijven. 
Wanneer de raad van bestuur niet in getalquorum is, worden de leden bij 
aangetekend schrijven tot een nieuwe zitting opgeroepen. Op deze zitting kan geldig 
worden besloten, wat ookongeacht het aantal aanwezigen is.aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders. Men kan echter maar handelen over zaken die 
reeds op de vorige agenda stonden. 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van 
de vennootschap het vereisen, kunnen deDe besluiten van de raad van bestuur 
kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, 
behalve voor de vaststelling van de jaarrekening.in overeenstemming met de 
toepasselijke wettelijke bepaling. 
Artikel 1112. 
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten, die nodig 
of dienstig zijn tot het bereikenverwezenlijking van het in artikel drie vermelde 
doelvoorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de raad 
aan het directiecomité werden overgedragen of door de wet uitdrukkelijk aan de 
algemene vergadering zijn voorbehouden. 
De leden van de raad van bestuur zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van 
hun opdracht. 
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer 
adviserende comités oprichten, onverminderd de verplichting om dergelijke comités 
op te richten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
Artikel 1213. 
De raad van bestuur kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement 
uitvaardigen.  
Artikel 14. 
Overeenkomstig de wetgeving betreffende het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen magricht de raad van bestuur een collegiaal orgaan op,  
“directiecomité vormen” genaamd, waarvan hij de leden benoemt en ontslaat na 
advies van het directiecomité en na eensluidend advies van de Commissie voor 
hetNationale Bank- en Financiewezen. van België. De raad van bestuur kandraagt 
aan dat comité de bevoegdheid verlenen om het geheel of een deel van de 
handelingen te verrichten waarvan sprake in directiecomité alle 
bestuursbevoegdheden over met uitzondering van degene die wel uitdrukkelijk door 
de wet of deze statuten aan de raad van bestuur  artikel 5227:109 van het Wetboek 
van vennootschappen en artikel 11 van de statuten. De overdracht mag echter niet 
slaan op de bevoegdheden, die door de overige bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen aan de raad zijn  werden voorbehouden, en degene die betrekking 
hebben op de bepaling van het algemeen beleid en de strategie, het risicobeleid en 
het integriteitsbeleid van de vennootschap. 
Het directiecomité is een college en bestaat uit minimum drie leden. De leden van 
het directiecomité zijn lid van de raad van bestuur. De voorzitter ervanvan het 
directiecomité wordt door de raad van bestuur aangesteld op advies voorstel van de 
leden van het directiecomité en op eensluidend advies van de Commissie voor 
hetNationale Bank- en Financiewezen. van België. Hij/zij draagt de titel van 
Afgevaardigd-afgevaardigd bestuurder. Zijn/haar ontslag of het niet vernieuwen van 
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zijn/haar mandaat van voorzitter van het directiecomité is onderworpen aan dezelfde 
procedure. 
De bezoldiging of vergoeding van de leden van het directiecomité wordt vastgesteld 
door de raad van bestuur. 
De leden van het directiecomité vervullen deze functie hoogstens tot het einde van 
de maand tijdens dewelke zij hetzij met pensioen gaan, hetzij de leeftijd van 
vijfenzestig jaar bereiken. 
Artikel 1315. 
Onverminderd de eventuele overdrachtalgemene collegiale 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van bevoegdheden door het directiecomité en de 
collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur binnen de 
bevoegdheden die exclusief zijn voorbehouden aan de raad van bestuur, is de 
vennootschap, zonder dat hiervoor een specialebijzondere volmacht dient 
voorgelegd te worden, verbonden en geldig vertegenwoordigd in alle handelingen 
en in rechte door de voorzitter van het directiecomitéafgevaardigd bestuurder samen 
met een twee leden lid van het directiecomité. 
Artikel 16. 
Het directiecomité kan bijzondere bevoegdheden aan één of meer personen 
overdragendelegeren. Het bepaalt hun bezoldiging, titel en bevoegdheden, die het 
te allen tijde mag wijzigen. 
 
B. CONTROLE 
Artikel 1417. 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, 
vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van 
deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één 
of meer revisoren-vennootschappen, die daartoe erkend zijn door de Commissie 
voor het Bank- en FinanciewezenNationale Bank van België, opgedragen. 
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de commissaris(sen) volgens de 
regels voorzien in het Wetboek van vennootschappen, op voordracht of advies van 
de ondernemingsraad en na voorafgaande instemming van de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen. 
de toepasselijke wettelijke bepalingen. De commissaris(sen) worden benoemd voor 
een hernieuwbare termijn van drie jaren. De opdracht van de uittredende 
commissaris(sen) houdt onmiddellijk op na de jaarvergadering. 
Artikel 1518. 
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt door de algemene vergadering 
bepaald, zij. Zij bestaat uitsluitend uit een vast bedrag, vastgesteld bij de aanvang 
van hun opdracht, zeen kan slechts gewijzigd worden bij akkoord van de partijen. 
Artikel 1619. 
De commissaris(sen) hebben op al de handelingen van de vennootschap een 
onbeperkt controlerecht. 
De commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig 
schriftelijk verslag op. 
 
C. ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 1720. 
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De algemene vergadering bestaat uit al de aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht 
op één stem. 
Artikel 1821. 
De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed, benoemt en ontslaat de 
bestuurders en commissaris(sen), wijzigt de statuten en heeft al de bevoegdheden 
die haar door de wet zijn voorbehouden. 
Artikel 1922. 
De gewone algemene vergadering wordt tenminste eens per jaar, namelijk de laatste 
vrijdag van de maand april van elk jaar om achttien uur, gehouden op de zetel of op 
iedere andere plaats door de raad van bestuur bepaald. 
De raad van bestuur of de commissaris(sen) kunnen te allen tijde, bijzondere of 
buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen. De raad van bestuur moet die 
ook binnen de veertien dagen bijeenroepen, indien een groepéén of meerdere 
aandeelhouders, dragers van die samen minstens één/vijfdetiende van het aantal 
aandelenkapitaal vertegenwoordigen, dit met bepaling van de te bespreken agenda, 
schriftelijk per aangetekende brief aan de voorzitter zouden vragen. 
Artikel 2023. 
Buiten de gevallen waarin de wet het anders vereist, worden de besluiten met 
gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen 
genomenuitgebrachte stemmen genomen, waarbij onthoudingen en ongeldige 
stemmen noch in de teller, noch in de noemer in aanmerking worden genomen. Bij 
staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
Elke aandeelhouder kan een andere aandeelhouder gelasten om hem te 
vertegenwoordigen en om in zijn naam te stemmen./haar naam te stemmen op een 
of meer specifieke algemene vergaderingen of op de algemene vergaderingen die 
gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De aanwijzing van een 
volmachtdrager door een aandeelhouder gebeurt schriftelijk en moet worden 
ondertekend door de aandeelhouder. De volmachten om een aandeelhouder te 
vertegenwoordigen dienen tenminste vijf vrije kalenderdagen voor de vergadering in 
de zetel van de vennootschap gedeponeerd te worden.  
Artikel 2124. 
De oproeping zal geschieden volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen van 
artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. 
Artikel 2225. 
De houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering 
toegelaten en kunnen aan de stemming deelnemen door neerlegging van een, door 
een erkend rekeninghouder opgesteld, attest van onbeschikbaarheid van de 
gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf vrije kalenderdagen voor de 
vergadering op de zetel van de vennootschap. 
Artikel 2326. 
De notulen van de beraadslagingen worden ondertekend door de leden van het 
bureau. Afschriften en uittreksels zullen ondertekend worden door de 
vertegenwoordigers van de vennootschap. de vertegenwoordigers van de 
venoorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger,afgevaardigd 
bestuurder en door een bestuurder, lid van het directiecomité. 
 
TITEL IV.- JAARREKENING-WINSTVERDELING 
Artikel 2427. 
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Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertigéénendertig december 
van elk jaar. De raad van bestuur maakt elk jaar een inventaris en de jaarrekening 
op. De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op. 
Artikel 2528. 
De netto-winst zal als volgt verdeeld worden : 
1.° Minimum vijf ten honderd aanwordt voorafgenomen om de wettelijke reserve 
te vormen, zolang deze het wettelijk minimum niet heeft bereikt. 
Er wordt voorzien in de uitkering van2°  De algemene vergadering kan beslissen om 
een dividend uit te keren overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur en 
de goedkeuring van de algemene vergadering. 
3.° Het overblijvend gedeelte wordt geheel of gedeeltelijk overgedragen  naar het 
volgendvolgende boekjaar ofwel overgeschreven naar een buitengewone reserve 
en/of naar bijzondere voorzieningen. 
Artikel 26 
Alle dividenden, binnen de vijf jaar van hun eisbaarheid niet ingevorderd, worden 
geboekt op een speciale rekening en dertig jaar na hun eisbaarheid aan de staat 
gestortbeschikbare of onbeschikbare reserverekening. 
 
Artikel 29. 
De raad van bestuur kan besluiten tot de uitkering van interimdividenden 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
TITEL V.- WIJZIGING-ONTBINDING-VEREFFENING 
Artikel 2730. 
De statuten kunnen gewijzigd worden en de vennootschap kan ontbonden worden, 
indien op dedoor een buitengewone algemene vergadering, bijeengeroepen om 
hierover te besluiten, minimumen beraadslagend overeenkomstig de toepasselijke 
wettelijke bepalingen.  
Indien het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van de aandelen aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn en het voorstel minimum drie/vierden van de stemmen van 
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders behaalt. Wanneer uit de 
rekening van een boekjaar blijkt dat, naast het reserve- en voorzieningsfonds, de 
helfteen vierde van het kapitaal verloren is, moet het probleem van de ontbinding op 
een buitengewone de raad van bestuur aan de algemene vergadering gesteld 
wordende vraag tot ontbinding voorleggen ingevolge en volgens de vormen bepaald 
in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Ingeval van vereffening benoemt de algemene vergadering één of meer 
vereffenaars en regelt zij de manier van vereffening met gewone meerderheid van 
stemmen. 
Het actief van de vennootschap, na uitbetaling van de schulden of na consignatie 
van de noodzakelijke sommen en na terugbetaling van het kapitaal, zal verdeeld 
worden onder de aandeelhouders, tenzij de buitengewone algemene vergadering, 
daartoe bijeengeroepen en beraadslagend op de wijze, voorzien voor de wijziging 
van de statuten, anders besluit. 

 
TITEL VI.- ALGEMENE BEPALINGEN] 
Artikel 31. 
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, enerzijds, en haar bestuurders, haar 
effectenhouders en/of haar vereffenaars, anderzijds, betreffende de zaken van de 
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vennootschap en de uitvoering van de huidige statuten wordt uitsluitend 
bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap, 
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. 
Artikel 32. 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of wat betreft de 
wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn 
afgeweken, zijn de voorschriften van (a) het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en (b) 
de andere wettelijke voorschriften, besluiten en reglementen van Belgisch recht, van 
toepassing, voor zover de vennootschap valt onder de toepassing daarvan. 
Bovendien worden de bepalingen van deze statuten waarin op ongeoorloofde wijze 
zou zijn afgeweken van de beschikkingen van de in het vorige lid bedoelde wetten, 
besluiten en reglementen, geacht niet in de huidige statuten te zijn opgenomen en 
worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van die 
wetten, besluiten en reglementen voor niet geschreven gehouden. 
Artikel 33. 
In een verwijzing naar een wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire 
bepaling wordt geacht inbegrepen te zijn elke wet, decreet, besluit of enige andere 
reglementaire bepaling die werd aangenomen ter uitvoering van de voornoemde 
bepalingen of die de voornoemde bepalingen wijzigt of vervangt. 
 
 
 
 

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN 
Aldus opgemaakt en getekend te Gent op 31 mei 2018.[DATUM] 
 


