Statuten

Maatschappelijke zetel: rue des Croisiers 24 – 4000 Luik.

STATUTEN VAN ETHIASCO
I. Algemene bepalingen
Artikel 1 – Vorm
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap (BV) aan.
Artikel 2 – Benaming
De vennootschap heet EthiasCo.
Artikel 3 – Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in Luik, in het Waalse Gewest.
Met inachtneming van de limieten zoals bepaald in artikel 2:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van de naleving van de wettelijke/decretale
bepalingen inzake taalgebruik, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid de maatschappelijke
zetel van de vennootschap te verplaatsen. Deze beslissing zal enkel kunnen worden genomen
als minstens twee derde van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn en indien zij
minstens twee derde van de stemmen verenigt.
De vennootschap kan overigens, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve
zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4 –Doel van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel:
- het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in Ethias naamloze
vennootschap;
- het nemen van deelnemingen in welke vorm dan ook in alle vennootschappen en
ondernemingen;
- de deelname aan de oprichting en de ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële
of vastgoedondernemingen en bijstand aan deze ondernemingen hetzij door leningen,
voorschotten, waarborgen of op iedere andere manier;
- de uitoefening van alle bestuursopdrachten en van mandaten of functies die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel;
- alle activiteiten inzake beheer, bestuur, leiding en organisatie van alle vennootschappen;
- de adviseringsactiviteit op financieel, technisch, informatica-, marketing-, commercieel en
administratief vlak, in de ruime zin, bijstandsverlening en dienstverlening, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op administratief, informatica- en financieel vlak, in de verkoop, de productie
of het beheer in het algemeen;
- de promotie, de verhuur, de aankoop, de verkoop, de uitwisseling, het gebruik, het beheer,
de valorisatie, de verkaveling, de transformatie van alle gebouwen of verdeelde of
onverdeelde partijen van allerhande gebouwen, voor eigen rekening, met uitzondering van de
activiteiten gereglementeerd door het Koninklijk Besluit van zes september
duizendnegenhonderddrieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
Zij kan allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
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Artikel 5 – Duur
De vennootschap heeft een onbeperkte duur.
Behoudens gerechtelijke beslissing kan zij enkel worden ontbonden bij beslissing van de
algemene vergadering, beraadslagend zoals in het geval van statutenwijziging.
II. Effecten
Artikel 6 – Aandelen
11.624 aandelen op naam vertegenwoordigen de inbrengen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7 - Stemming door de vruchtgebruiker
Overeenkomstig artikel 5:22 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
worden in geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van aandelen de daaraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 8 - Overdracht van aandelen
De aandelen zijn overdraagbaar onder levenden of bij overlijden aan derden of aan andere
aandeelhouders mits voorafgaand akkoord van de raad van bestuur.
Artikel 9 - Register van aandelen
De aandelen worden ingeschreven in een register dat wordt gehouden overeenkomstig de
vereisten van artikel 5:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 10 - Bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
De beslissing om het eigen vermogen te verhogen door bijkomende inbrengen en de uitgifte
van nieuwe aandelen vereist een wijziging van de statuten, die door een buitengewone
algemene vergadering wordt aangenomen met een 3/4 meerderheid van de door de
aandeelhouders uitgebrachte stemmen. De nieuw uitgegeven aandelen moeten volledig zijn
geplaatst.
Overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de
raad van bestuur verplicht de uitgifteprijs te verantwoorden en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders te beschrijven in een
bijzonder schriftelijk verslag, dat wordt voorgelegd aan de algemene vergadering die zich
over de uitgifte moet uitspreken.Daarnaast moet de commissaris een verslag opstellen over
dit bijzonder verslag van de raad van bestuur.
Bij gebreke van verslag(en) is de beslissing van de algemene vergadering, die zich moet
uitspreken over de uitgifte van nieuwe aandelen, nietig. De aandeelhouders kunnen evenwel
bij eenparig besluit van de algemene vergadering afstand doen van dit (deze) verslag(en), op
voorwaarde dat geen inbreng in natura plaatsvindt.
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Artikel 11 - Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
Voor bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen is evenwel geen
statutenwijziging vereist. Deze beslissing kan door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid worden genomen, maar zal evenwel bij notariële akte moeten worden
vastgesteld bij tussenkomst van een notaris.
III. Aandeelhouders
Artikel 12 – Houders van de hoedanigheid van aandeelhouder
Naast de aandeelhouders op de datum van de algemene vergadering van EthiasCo van 9 juni
2022, zijn de aandeelhouders de natuurlijke personen of rechtspersonen die als
aandeelhouders zijn erkend door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beslist soeverein en moet zijn beslissing niet motiveren.
Om aanvaard te worden als aandeelhouder moet de vragende partij, onder de voorwaarden
bepaald door de raad van bestuur, inschrijven op minstens één (1) aandeel en elk aandeel
waarop werd ingeschreven volledig volstorten.
De toelating van een aandeelhouder wordt vastgesteld door de inschrijving in het register van
aandeelhouders.
Iedere aandeelhouder mag maximaal 150 aandelen bezitten. De raad van bestuur zal dit
bedrag om de twee jaar kunnen verhogen vanaf de algemene vergadering van EthiasCo van 9
juni 2022.
Artikel 13 – Verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder
De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap door hun:
- overlijden
- uitsluiting
- uittreding
- onbekwaamheidsverklaring, faillissement, insolventie of ontbinding.
Artikel 14 – Uitsluiting
De algemene vergadering kan om terechte redenen elke aandeelhouder uitsluiten, onder meer
wanneer zijn daden strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.
De betrokken aandeelhouder zal worden verzocht om binnen de maand na de mededeling van
het voorstel tot uitsluiting, gemotiveerd door de algemene vergadering, zijn opmerkingen
schriftelijk aan de vennootschap kenbaar te maken en zal op zijn verzoek worden gehoord.
De uitsluiting wordt vermeld in het register van aandeelhouders.
De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen zullen worden vastgesteld,
vóór het einde van elk boekjaar, bij een authentieke akte verleden op verzoek van de raad van
bestuur.
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Artikel 15 – Uittreding
Een aandeelhouder kan uit de vennootschap treden en de gedeeltelijke of volledige
terugtrekking van zijn aandelen vragen. Deze aanvraag kan enkel geldig gebeuren binnen de
eerste zes maanden van het maatschappelijk boekjaar. De raad van bestuur beslist soeverein
over deze aanvragen en kan, in voorkomend geval, besluiten tot een moratorium inzake
uittredingen, gerechtvaardigd door het belang van de vennootschap. Hij onderzoekt de
aanvragen tot uitsluiting éénmaal per jaar, ten vroegste op 30 juni van het betrokken
boekjaar.
Uittreding is in ieder geval niet toegestaan als daardoor de beschikbare inbreng met meer dan
20% per jaar vermindert. In dat geval, en indien de aanvragen tot uittreding uitgaan van
verscheidene aandeelhouders, beperkt de raad van bestuur deze naar evenredigheid van hun
aanvraag.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen zullen worden vastgesteld,
vóór het einde van elk boekjaar, bij een authentieke akte verleden op verzoek van de raad van
bestuur.
Artikel 16 - Terugbetaling van aandelen
Het bedrag van de terugbetaling van de aandelen waarop de aandeelhouder volgend op zijn
uitsluiting of zijn uittreding aanspraak kan maken, is gelijk aan het werkelijk volgestorte en
nog niet terugbetaalde bedrag voor deze aandelen, evenwel zonder dat dit bedrag hoger kan
zijn dan de nettoactiefwaarde van deze aandelen, zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde
jaarrekening.
Het bedrag van het scheidingsaandeel dat toebehoort aan de uitgesloten of uittredende
aandeelhouder wordt aangemerkt als een uitkering, zodat het slechts kan worden betaald
indien de dubbele test die is voorzien in de artikelen 5:142 tot 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is doorstaan. Indien deze niet wordt doorstaan, wordt de
betaling opgeschort, maar heeft de uittredende of uitgesloten aandeelhouder het recht zo
spoedig mogelijk te worden betaald, vóór enige andere uitkering aan de overblijvende
aandeelhouders.
Artikel 17 - Terugkoop van eigen aandelen door de vennootschap
De verkrijging van eigen aandelen kan worden toegestaan door de algemene vergadering van
de aandeelhouders overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten die vereist zijn
voor de wijziging van de statuten en mag alleen betrekking hebben op volgestorte aandelen.
Het voor deze verkrijging bestemde bedrag is afhankelijk van het doorstaan van de dubbele
test, zoals bedoeld in de artikelen 5:142 tot 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen van
Verenigingen.
Het aanbod tot verkrijging van de aandelen wordt tot alle aandeelhouders onder dezelfde
voorwaarden gericht, tenzij een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn eenparig tot de verkrijging besluit.
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De algemene vergadering bepaalt het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur
waarvoor de toestemming tot verkrijging is verleend evenals de minimum- en
maximumwaarde van de vergoeding.
De verkregen aandelen kunnen worden vernietigd of in portefeuille worden gehouden. De
beslissing tot vernietiging zal het voorwerp moeten uitmaken van een wijziging van de
statuten.
Artikel 18 – Gevolgen van het verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder
De uittredende of uitgesloten vennoten, net zoals hun rechthebbenden of rechtsopvolgers,
kunnen noch de vereffening van de vennootschap veroorzaken noch het maatschappelijk
vermogen verzegelen of de inventaris ervan vragen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn
zij gebonden door de maatschappelijke boeken en geschriften en door de beslissingen van de
algemene vergaderingen.
IV. Bestuur en toezicht
Artikel 19 – Raad van bestuur
A/ Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur. De raad van bestuur vormt een
college en is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal zestien (16) leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar. De mandaten kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen.
De maximumleeftijd van elk van de bestuurders mag niet meer dan 70 jaar zijn. Niettemin zal
elk bestuurdersmandaat dat vóór de leeftijd van 70 jaar is begonnen, kunnen worden voltooid.
Indien de bestuurder een rechtspersoon is, moet de rechtspersoon een natuurlijke persoon
aanwijzen als permanente vertegenwoordiger om deze opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon uit te voeren. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde
voorwaarden en loopt dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheden als
wanneer hij of zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren. Deze
laatste kan zijn vertegenwoordiger slechts herroepen door gelijktijdige een opvolger aan te
wijzen.
B/ Vacature
In geval van een vacant bestuurdersmandaat ten gevolge van overlijden, uittreding of een
andere oorzaak hebben de overblijvende bestuurders het recht om tijdelijk hierin te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering, op haar eerste vergadering, over tot de definitieve
verkiezing. De op grond van bovenstaande voorwaarden aangestelde bestuurder wordt
benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat te voltooien van de bestuurder die hij
vervangt.
C/ Voorzitterschap
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De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Het mandaat van voorzitter, voor een termijn van zes (6) jaar is niet hernieuwbaar.
D/ Vergaderingen
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter of, indien deze verhinderd is, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder,
telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer ten minste een derde
van de bestuurders hierom verzoekt. De vergaderingen worden gehouden hetzij op de in de
bijeenroeping vermelde plaats, hetzij per tele- of videoconferentie. De bijeenroepingen
worden minstens 5 dagen vóór de vergadering per e-mail verzonden en bevatten de agenda
van de vergadering.
E/ Beraadslagingen en notulen
Behalve in geval van overmacht kan de raad alleen op geldige wijze beraadslagen en
besluiten indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan, via alle middelen van overdracht, aan een van zijn collega's een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een vergadering van de
raad en daar in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter meer dan twee van
zijn collega's vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
De raad van bestuur kan zijn besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden neergeschreven in notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die het wensen. De afschriften of de
uittreksels van de notulen die worden verstrekt aan derden, worden ondertekend door een of
meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
F/ Bevoegdheden
De raad van bestuur heeft, in het kader van het doel van de vennootschap, alle bevoegdheden
om in naam van de vennootschap te handelen, met uitzondering van die handelingen die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan in zijn midden raadgevende comités oprichten, met name een auditcomité.
G/ Dagelijks beheer en delegaties
1° De raad van bestuur kan het dagelijks beheer van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor dit beheer, toevertrouwen aan een of twee
personen die de titel van directeur-generaal en, in voorkomend geval, van adjunct-directeurgeneraal zullen dragen.
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2° De raad van bestuur kan bovendien bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan
elke mandataris. Zo kunnen ook de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal aan
iedere mandataris bijzondere bevoegdheden toevertrouwen, maar binnen de grenzen van hun
eigen delegatie.
3° De raad van bestuur kan de in de vorige paragrafen bedoelde personen op elk ogenblik
ontslaan.
4° Hij bepaalt de bevoegdheden en de vaste of variabele bezoldiging, ten laste van de
algemene kosten, van de personen aan wie hij delegaties verleent.
H/ Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt vertegenwoordigd, ook in akten en in rechte, door twee bestuurders
die gezamenlijk handelen. In het kader van het dagelijks beheer wordt zij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de directeur-generaal of de adjunct-directeur-generaal, in
voorkomend geval.
Deze vertegenwoordigers hoeven tegenover derden geen verantwoording af te leggen van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien is de onderneming geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de
grenzen van hun mandaat.
Artikel 20 – Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder wordt vergoed of kosteloos
is.
Artikel 21 – Toezicht
Het toezicht op de financiële positie, op de jaarrekeningen en op de conformiteit met de wet
en op de status van de transacties die in de jaarrekenngen moeten worden opgenomen wordt
geregeld door de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt
toevertrouwd aan een commissaris die door de algemene vergadering wordt aangesteld onder
de revisoren van het IBR.
V. Algemene Vergadering
Artikel 22 – Bevoegdheden
De algemene vergadering van de aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die de wet of
deze statuten haar voorbehouden.
Artikel 23 – Houden van vergaderingen
De algemene jaarvergadering komt jaarlijks bijeen in de eerste zes maanden van het jaar om
met name te beslissen over de jaarrekeningen van het vorige boekjaar en kwijting te verlenen
aan de bestuurders en commissaris. Het wordt gehouden op de tweede donderdag van juni om
10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip worden gehouden.
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Buitengewone algemene vergaderingen moeten door de raad van bestuur worden
bijeengeroepen telkens wanneer het maatschappelijk belang van de vennootschap dit vereist
of op verzoek van aandeelhouders die 1/10e van het aantal aandelen vertegenwoordigen, zoals
voorgeschreven in artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats die in de oproeping is aangegeven, op initiatief van het de raad van bestuur of, indien
er een is, van de commissaris.
De bijeenroepingen worden opgemaakt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en worden vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
commissaris.
Iedere persoon kan verzaken aan deze oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene
vergadering.
De houder van aandelen op naam moet, voor zover de bijeenroeping van de algemene
vergadering zulks vereist, de raad van bestuur minstens drie (3) werkdagen vóór de
vergadering in kennis stellen van zijn voornemen om aan de algemene vergadering deel te
nemen.
De aandeelhouders kunnen een algemene vergadering schriftelijk houden, behalve voor de
wijziging van de statuten. De beslissingen worden dan met eenparigheid genomen.
De raad van bestuur kan bepalen dat de algemene vergadering wordt gehouden door middel
van een stemming op afstand, per correspondentie of via de website van de vennootschap.
Artikel 24 – Volmacht
Iedere aandeelhouder kan een volmacht geven aan een mandataris, die al dan niet
aandeelhouder is.
Artikel 25 – Verdaging
Iedere algemene vergadering kan, tijdens de zitting, door de raad van bestuur tot ten hoogste
drie weken worden verdaagd om over de rekeningen te beslissen. Tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen
beslissingen.
De tweede algemene vergadering heeft het recht de rekeningen definitief vast te stellen.
Artikel 26 - Voorzitterschap - Beraadslagingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit. De
algemene vergadering benoemt een secretaris en twee stemopnemers die, samen met de
voorzitter, het bureau vormen.
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Behoudens in de bij de wet voorziene gevallen, besluit de algemene vergadering bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De notulen van de algemene vergaderingen worden in een register vastgelegd. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen. De
afschriften of uittreksels worden ondertekend door een of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 27 – Wijziging van de statuten
De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen
en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de
helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Indien deze laatste voorwaarde
niet vervuld is, is een tweede oproeping noodzakelijk en beraadslaagt en beslist de nieuwe
algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aandelen dat de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
VI. Client Board
Artikel 28 – Samenstelling en bevoegdheden
Er wordt een client board opgericht die samengesteld is uit maximum twintig leden, benoemd
door de algemene vergadering buiten de leden van de raad van bestuur, onder de
vertegenwoordigers van de aandeelhouders.
De leden worden benoemd voor zes (6) jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar.
Indien leden van de client board hun functies stopzetten door overlijden, ontslag of afzetting
kan de raad van bestuur overgaan tot hun voorlopige vervanging, onder voorbehoud van
bekrachtiging door de eerstvolgende algemene vergadering. Deze leden voleindigen het
mandaat van hen die zij vervangen.
De client board vergadert in principe drie keer per jaar. Er kunnen bijkomende vergaderingen
worden bijeengeroepen als de dienstnoodwendigheden het vereisen.
De client board analyseert specifieke kwesties en deelt zijn advies aan de raad van bestuur
mee.
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De leden van de raad van bestuur kunnen de vergaderingen van de client board bijwonen en
kunnen, om bij te dragen tot de werkzaamheden van en de informatieverstrekking aan de
client board, een externe partij voor dit doel uitnodigen.
VII. Financiële bepalingen
Artikel 29 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 30 – Bestemming van de winst
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering op voorstel
van de raad van bestuur, overeenkomstig de regels die in de artikelen 5:142 tot 5:144 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn neergelegd.
VIII. Vereffening
Artikel 31 – Vereffening
Behoudens de mogelijkheid tot ontbinding-sluiting in één enkele akte, geschiedt de
vereffening van de vennootschap, indien de vennootschap is ontbonden, door een vereffenaar
die in principe door de algemene vergadering wordt aangewezen.
Wanneer er verscheidene vereffenaars zijn benoemd, vormen zij een college.
De vereffenaar beschikt over de ruimste bevoegdheden die zijn toegekend door de artikelen
2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de bezoldigingen van de
vereffenaar.
Artikel 32 – Uitsplitsing
In voorkomend geval verdeelt de vereffenaar, na goedkeuring van het plan van verdeling
door de bevoegde Ondernemingsrechtbank, het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien niet alle aandelen in gelijke delen zijn volgestort, moet de vereffenaar, alvorens tot
verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te brengen
door middel van stortingen of door een voorafgaandelijke uitsplitsing.
Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.
IX. Diverse bepalingen
Artikel 33 – Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van de statuten moet iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar met
woonplaats in het buitenland, woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap.
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De bestuurder(s), ook al heeft (hebben) hij (zij) geen woonplaats in het buitenland, kiest
(kiezen) woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Bij een geschil tussen aandeelhouders, bestuurders of vereffenaar en de vennootschap, zullen
enkel de rechtbanken van Luik bevoegd zijn.
Artikel 34 - Toepasselijk recht
De wettelijke bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, worden geacht deel
uit te maken van de statuten en de clausules die in strijd zijn met de dwingende wettelijke
bepalingen worden geacht niet te zijn geschreven.
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