
 1

 
 

"ROULARTA MEDIA GROUP" 
In het kort "RMG" 

Naamloze vennootschap  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare 

 

 
Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0434.278.896 

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk  
 

 
MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING  

 

  
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.  
Op dertig juni. 
Voor mij, Maggy Vancoppernolle, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die 

haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppernolle & Sabbe, 
geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71.  

Te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33. 
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de 

aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROULARTA MEDIA 
GROUP", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.  

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0434.278.896, 
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. 

Opgericht onder de naam "Roularta Financieringsmaatschappij" ingevolge 
akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, destijds te Moeskroen, op 11 mei 
1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni 
daarna, onder nummer 880608-033. 

Waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden, houdende onder 
meer aanneming van de huidige naam krachtens akte verleden voor voornoemde 
notaris Ludovic Du Faux op 30 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder nummer 980123-324, en 
voor het laatst krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 19 mei 
2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 
daarna, onder nummer 20324347. 

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU. 
De vergadering wordt geopend om zestien uur vijfenveertig onder het 

voorzitterschap van de heer De Nolf Hendrik, hierna genoemd, die aanstelt: 
- tot secretaris: mevrouw Van Iseghem, Sophie Francisca Irma, wonende 

te 8840 Staden, Statiestraat 5.  
- en tot stemopnemer: mevrouw Vandaele, Marieke Angèle, wonende te 

8800 Roeselare, Warrellesgoed 23. 
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de 

identiteit wordt vermeld op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, samen met 
het aantal aandelen door hen geregistreerd op registratiedatum en die hun 
intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de 
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vennootschap. 
De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en 

blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht. 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER 

 De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen 
hetgeen volgt:  
 I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:  

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het 
fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de onderhavige naamloze 
vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP" (hierna eveneens genoemd 
"onderhavige vennootschap" of "overnemende vennootschap") en de naamloze 
vennootschap "GEZONDHEID", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, 
belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0467.073.410, 
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, (hierna eveneens genoemd "over 
te nemen vennootschap"), waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen 
bekomen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen. 

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde 
verrichting.  

Voorstel van besluit:  
Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.  
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op 

de griffie van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de 
verrichting waarbij de naamloze vennootschap “GEZONDHEID” bij wijze van een 
met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door 
de onderhavige vennootschap “ROULARTA MEDIA GROUP”. 

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen 
vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over 
op de onderhavige vennootschap.  

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige 
vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen 
vennootschap.  

Vanaf 1 januari 2022 worden de verrichtingen gesteld door de over te 
nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van 
de overnemende vennootschap.  

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt 
juridisch in werking op 1 juli 2022 om 0 uur ‘s ochtends. 

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die 
bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.  

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de 
bij deze verrichting betrokken vennootschappen.  

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.  
De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder 

algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de 
overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze 
waarop het overgaat.  

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa 
als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de 
staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 
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31 december 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.  
De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen 

vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten 
met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de 
registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo’s van de 
over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar 
bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen 
eigen aan en verbonden met die algemeenheid.  

Het over te nemen vermogen omvat tevens:  
- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap 

titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte 
houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten “ut singuli” enzovoort). 
Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te 
worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de 
titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte 
de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de 
voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;  

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn 
waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder; 

- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap 
titularis of begunstigde is;  

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die 
overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze 
laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de 
tegenwerpelijkheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de 
toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.  

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder 
algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen 
vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij 
gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers 
en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan 
onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die 
daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld 
dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze 
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.  

Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken 
en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf 
de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.  

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen 
vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te 
nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane 
verbintenissen blijven onverkort behouden.  

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de 
overnemende vennootschap.  

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, 
inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de 
afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, 
haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het 
boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige 
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vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te 
nemen vennootschap voorkwamen op 31 december 2021. 

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met 
fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.  

Voorstel van besluit:  
De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de 

over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze 
vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het 
fusievoorstel hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschap zal 
ophouden te bestaan op 1 juli 2022 om nul uur ‘s ochtends.  

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen 
vennootschap. 

Voorstel van besluit:  
De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering 

van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste 
jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal 
gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen 
vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 
januari 2022 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.  

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering 
van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.  

Voorstel van besluit:  
Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van 

de hiervoor genomen besluiten.  
II. Oproepingen 
1. De bijeenroepingen met vermelding van de agenda werden gedaan in 

overeenstemming met artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen door aankondigingen ingelast in: 

- het Belgisch Staatsblad, nummer van 30 mei 2022 (NUMAC 
2022701652) 

- Trends en Trends/Tendances, nummer 21 van 26 mei 2022 
2. Daarenboven werd de publicatie verricht in de volgende elektrische 

informatieverstrekker: op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten op 30 mei 2022. 

3. Op de website van de vennootschap werd de informatie zoals voorzien 
in artikel 7:129 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter 
beschikking gehouden. 

4. De bestuurders, de commissaris en de houders van de aandelen op 
naam werden opgeroepen tot onderhavige buitengewone algemene vergadering 
overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen krachtens schrijven van 13 juni 2022. 

Zijn aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap: 
- de heer De Nolf Hendrik Maria Joseph, wonende te 8890 Moorslede, 

Kasteeldreef, 1; 
5. Op de 13.141.123 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn op 

heden 9.448.204 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij meer dan de 
helft van het kapitaal. 

6. Ieder aandeel geeft recht op één stem onverminderd hetgeen hierna 
voorzien. 
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 In overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, verkrijgen de volgestorte aandelen die ten 
minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het 
register van aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht in 
vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal 
vertegenwoordigen.  

De informatie nopens het totaal aantal aandelen en stemrechten op de 
datum van de oproeping werd op de vennootschapswebsite ter beschikking 
gesteld (artikel 7:129 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen en 
verenigingen). 

Op heden zijn er in totaal 13.141.123 aandelen. Op datum van oproeping 
van de onderhavige buitengewone algemene vergadering bedroeg het aantal 
stemrechten 21.048.551. 

Op heden zijn er in het totaal 7.907.428 aandelen die aan de voorwaarde 
voor dubbel stemrecht voldoen.  

Op onderhavige vergadering zijn 7.904.353 aandelen die genieten van 
het voormelde loyauteitsstemrecht aanwezig of vertegenwoordigd. 

7. Om aangenomen te worden moeten de besluiten inzake de fusie drie 
vierde van de stemmen behalen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in 
de noemer worden meegerekend. 

8. De voorzitter stelt eveneens vast dat alle wettelijke fusieformaliteiten 
vervuld zijn vermits: 

- op 6 mei 2022 een fusievoorstel werd opgemaakt door de 
bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. 

- het fusievoorstel op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de 
zetel van de fuserende vennootschappen werd neergelegd op 16 mei 2022. 

- het fusievoorstel "bij uittreksel" werd bekendgemaakt in de bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2022 onder nummers 22063598 en 
22063599. 

- de documenten zoals vermeld in artikel 12:51 paragraaf 2 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen sedert één maand, op de zetel 
van de vennootschap ter inzage liggen van de aandeelhouders en dat iedere 
aandeelhouder aldus kosteloos op verzoek een afschrift heeft kunnen bekomen 
van: 

a) het fusievoorstel; 
b) de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de 

vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn; 
c) de jaarverslagen en de controleverslagen over de laatste drie 

boekjaren van de fuserende vennootschappen; 
Gezien de vereniging van alle aandelen van de over te nemen 

vennootschap in handen van de overnemende vennootschap werden de 
bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen ervan vrijgesteld een 
omstandig verslag op te stellen. 

Om dezelfde reden werd de commissaris niet verzocht om een schriftelijk 
verslag op te stellen. 

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD 
IS 

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist 
bevonden en zij erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda 
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te beraadslagen.  
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN 
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, 

achtereenvolgend volgende beslissingen.  
EERSTE BESLISSING: met fusie door overneming gelijkgestelde 

verrichting 
Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.  
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op 

de griffie van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de 
verrichting waarbij de naamloze vennootschap “GEZONDHEID” bij wijze van een 
met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door 
de onderhavige vennootschap “ROULARTA MEDIA GROUP”. 

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen 
vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over 
op de onderhavige vennootschap.  

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige 
vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen 
vennootschap.  

Vanaf 1 januari 2022 worden de verrichtingen gesteld door de over te 
nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van 
de overnemende vennootschap.  

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt 
juridisch in werking op 1 juli 2022 om 0 uur ‘s ochtends. 

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die 
bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.  

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de 
bij deze verrichting betrokken vennootschappen.  

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.  
De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder 

algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de 
overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze 
waarop het overgaat.  

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa 
als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de 
staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 
31 december 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.  

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen 
vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten 
met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de 
registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo’s van de 
over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar 
bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen 
eigen aan en verbonden met die algemeenheid.  

Het over te nemen vermogen omvat tevens:  
- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap 

titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte 
houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten “ut singuli” enzovoort). 
Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te 
worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de 
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titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte 
de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de 
voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;  

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn 
waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder; 

- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap 
titularis of begunstigde is;  

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die 
overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze 
laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de 
tegenwerpelijkheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de 
toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.  

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder 
algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen 
vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij 
gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers 
en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan 
onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die 
daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld 
dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze 
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.  

Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken 
en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf 
de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.  

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen 
vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te 
nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane 
verbintenissen blijven onverkort behouden.  

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de 
overnemende vennootschap.  

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, 
inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de 
afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, 
haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het 
boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige 
vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te 
nemen vennootschap voorkwamen op 31 december 2021. 

Stemming 
 Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige 
stemmen zijn uitgebracht: 9.448.204  hetzij 71,90 procent die deze aandelen in 
het kapitaal vertegenwoordigen. 

De beslissing wordt aangenomen met: 
 - 17.352.557 stemmen voor; 

- geen stemmen tegen; 
 - geen onthoudingen; 
 Hetzij in totaal 17.352.557 geldig uitgebrachte stemmen. 

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de 
fusie en de verdwijning van de over te nemen vennootschap 

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de 
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over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze 
vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het 
fusievoorstel hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschap zal 
ophouden te bestaan op 1 juli 2022 om nul uur ‘s ochtends.  

Stemming 
 Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige 
stemmen zijn uitgebracht: 9.448.204 hetzij 71,90 procent die deze aandelen in 
het kapitaal vertegenwoordigen. 
De beslissing wordt aangenomen met: 
 - 17.352.557 stemmen voor; 
 - geen stemmen tegen; 
 - geen onthoudingen; 
 Hetzij in totaal 17.352.557 geldig uitgebrachte stemmen. 

DERDE BESLISSING: kwijting bestuurders en commissaris 
overgenomen vennootschap 

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering 
van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste 
jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal 
gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen 
vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 
januari 2022 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.  

Stemming 
 Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige 
stemmen zijn uitgebracht: 9.448.204 hetzij 71,90 procent die deze aandelen in 
het kapitaal vertegenwoordigen. 
De beslissing wordt aangenomen met: 
 - 17.352.557 stemmen voor; 
 - geen stemmen tegen; 
 - geen onthoudingen; 
 Hetzij in totaal 17.352.557 geldig uitgebrachte stemmen. 

VIERDE BESLISSING 
Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van 

de hiervoor genomen besluiten. 
Stemming 

 Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige 
stemmen zijn uitgebracht: 9.448.204 hetzij 71,90 procent die deze aandelen in 
het kapitaal vertegenwoordigen. 
De beslissing wordt aangenomen met: 
 - 17.352.557 stemmen voor; 
 - geen stemmen tegen; 
 - geen onthoudingen; 
 Hetzij in totaal 17.352.557 geldig uitgebrachte stemmen. 

Verklaringen pro fisco 
1. De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de met fusie 

door overneming gelijkgestelde verrichting geschiedt met toepassing van de 
voordelen van artikelen 117 en 120 van het wetboek van registratierechten, van 
de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid, van 
de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 van het wetboek van 
inkomstenbelastingen en van artikel 11 en artikel 18 van het wetboek van de 
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belasting over de toegevoegde waarde.  
2. Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) op 

aangifte van de instrumenterende notaris. 
Wettigheidsverklaring 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:54 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen bevestigt ondergetekende notaris na 
onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de 
rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze met fusie door 
overneming gelijkgestelde verrichting waartoe de vennootschap gehouden is. 

Op de vraag hieromtrent gesteld aan de bestuursorganen van de aan de 
verrichting deelnemende vennootschappen hebben deze medegedeeld dat geen 
overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschappen zich hebben verbonden 
geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschappen zich verplicht hebben de 
verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor 
geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen 
verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de verrichting zoals ze hiervoor 
is doorgevoerd. 

KEUZE VAN WOONPLAATS 
Voor de uitvoering van deze fusie wordt woonplaats gekozen op de zetel 

van de overnemende vennootschap. 
BEVESTIGING IDENTITEIT 
De identiteit van de ondertekenende partijen is aangetoond op zicht van 

de identiteitskaart. 
SLOTBEPALING 
De notaris deelt mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere 

notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder 
wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden 
vastgesteld. 

SLOT 
Hierna wordt de vergadering gesloten om zeventien uur. 
WAARVAN PROCES-VERBAAL, door mij notaris opgemaakt en 

verleden te Kortrijk, op plaats en datum als gemeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de voorzitter, de 

leden van het bureau en de vertegenwoordigde aandeelhouders die hiertoe de 
wens uitdrukken, samen met mij, notaris, deze akte getekend. 

 Volgen de handtekeningen.

























































Voor akte met repertoriumnummer 2022/0445, verleden op 30 juni 2022 

 

FORMALITEITEN REGISTRATIE 

 
Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en) 

op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 4 juli 2022 

Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11017 
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  

De ontvanger 
 
EERSTE BIJLAGE 

Geregistreerd vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) 

op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 4 juli 2022 

Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2085 
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).  

De ontvanger 

 
TWEEDE BIJLAGE 

Geregistreerd vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) 
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 4 juli 2022 

Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2085 

Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).  
De ontvanger 

 

 

 


