
 

1 

 

 

  
 

 Naamloze vennootschap  
A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen  

 
 BTW  BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) 

 

 
OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING EN EEN 

BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING 
OP 11 SEPTEMBER 2013 VANAF 17.00 UUR  

 

 

De Raad van Bestuur van RealDolmen NV heeft de eer u uit te nodigen op de Jaarlijkse Algemene 
Aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de 
Vennootschap, te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, op 11 september 2013 vanaf 17.00 uur. De Jaarlijkse 

Algemene Vergadering zal worden onderbroken na behandeling van de onderstaande punten 1 tot 10 en zal 
vervolgens worden voortgezet als een Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 

Indien de Gewone en/of Buitengewone Algemene Vergadering van 11 september 2013 niet geldig zou kunnen 
beraadslagen en besluiten over de agenda, zal een tweede vergadering bijeenkomen op dezelfde plaats op 2 
oktober 2013 om 17.00 uur teneinde over dezelfde agenda te beraadslagen en te besluiten.  

De agendapunten en voorgestelde besluiten van de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering zijn: 

 

A. Jaarlijkse Algemene Vergadering 

  
1 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de 

commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 
2013. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het 
commissarisverslag over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 
2013. 

2 Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten 
op 31 maart 2013. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar dat 
is afgesloten op 31 maart 2013 goed. 

3 De Raad van Bestuur stelt voor om het verlies van €20.909.041,74 naar het volgende jaar over te 
dragen. Rekening houdend met de winst van € 178.394,48 die vorig jaar gerapporteerd is, bedraagt 
het over te dragen verlies dus € 20.730.647,26. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring voor de bestemming van het 
resultaat van het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 2013, zoals voorgesteld door de Raad van 
Bestuur.  

4 Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de 
commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 
2013. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het 
commissarisverslag over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart 
2013. 

5 Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar dat is 
afgesloten op 31 maart 2013. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 
dat is afgesloten op 31 maart 2013 goed. 
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6 Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders en aan de 
commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat is 
afgesloten op 31 maart 2013.  

7 Ontslag en benoeming van bestuurders. 

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders in de loop van het 
voorbije boekjaar: All Together BVBA, met vaste vertegenwoordiger Bruno Segers, en Pamica NV, met 
vaste vertegenwoordiger Michel Akkermans.  

De Algemene Vergadering neemt akte van en stemt in met de voorlopige benoeming per 1 juli 2013 van 
Isis BVBA, Pontstraat 88, 9831 Deurle, ondernemingsnr. 0464.136.387 (Gent), met als vaste 
vertegenwoordiger Inge Buyse, en van Godelieve Mostrey, Sint-Idesbaldusstraat 16, 8760 Koksijde. 
Beiden zijn onafhankelijk bestuurder aangezien zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 
526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en van het Corporate Governance Charter van 
de Vennootschap. 

Voorgesteld besluit: De Algemene Vergadering beslist om onderstaande mandaten toe te kennen voor 
een termijn van één jaar. Deze mandaten eindigen na de Algemene Vergadering waarin de jaarrekening 
van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2014 al dan niet wordt goedgekeurd: 

- Isis BVBA, Pontstraat 88, 9831 Deurle, ondernemingsnr. 0464.136.387 (Gent), met als vaste 
vertegenwoordiger Inge Buyse, niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;  

- Godelieve Mostrey, Sint-Idesbaldusstraat 16, 8760 Koksijde, niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. 
 

8 Corporate governance verslag aan de vergadering.  

8.1 Toelichting betreffende corporate governance. 

8.2 Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2012-2013, waarvan sprake 
in de verklaring inzake deugdelijk bestuur.  

8.3 Goedkeuring van de niet-toepassing van de bepalingen in artikel 520ter van het Wetboek van 
Vennootschappen voor wat betreft het boekjaar 2013-2014. 

8.4 Goedkeuring van uitzondering op artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen. 

De Raad van Bestuur vraagt de aandeelhouders om de uitzondering op artikel 554 van het Wetboek van 
Vennootschappen te bekrachtigen. Deze uitzondering heeft betrekking op de bedragen die hoger zijn dan 
de opzegtermijn van 12 maanden, betaald in het kader van de dading van 5 oktober 2012 met Dirk 
Debraekeleer.  

Voorgestelde besluiten: 

Besluit 8.1: Kennisname toelichting betreffende corporate governance. 

Besluit 8.2: Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2012-2013. 

Besluit 8.3: Goedkeuring van de niet-toepassing van de bepalingen in artikel 520ter van het Wetboek van 
Vennootschappen voor wat betreft het boekjaar 2013-2014. 

Besluit 8.4: De Algemene Vergadering neemt kennis van de toelichting ter zitting door de raad van bestuur 
betreffende de dading gesloten op 5 oktober 2012 met de Heer Dirk Debraekeleer, voormalig Chief 
Commercial Officer van de Vennootschap. Er wordt vastgesteld dat de heer Debraekeleer als bediende 
een aanzienlijke anciënniteit genoot van 29 jaar. De duur van de opzeggingstermijn voor bedienden 
(inclusief directieleden) moet in onderling akkoord bepaald worden. De wettelijke minimum termijn 
bedraagt drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit. Bij gebrek aan akkoord kan de 
werknemer een gerechtelijke procedure opstarten. In geval van gerechtelijke procedure kon de heer 
Debraekeleer gezien zijn anciënniteit zeker aanspraak maken op een termijn van 29 à 30 maanden. Er 
werd uiteindelijk met hem een akkoord bereikt voor een aanzienlijk lager bedrag. Hiermee werd wel de 
termijn van 12 maanden overschreden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen maar die 
termijn is zelfs minder dan het wettelijk minimum voor de heer Debraekeleer zodat de toepassing van die 
termijn onvermijdelijk aanleiding had gegeven tot een gerechtelijke procedure met de heer Debraekeleer 
met als gevolg een hogere vergoeding dan deze voorzien in de overeenkomst en bijkomende 
procedurekosten.   Om die reden wordt de overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de eerst-
volgende gewone algemene vergadering. De Algemene Vergadering besluit de overeenkomst goed te 
keuren omdat de overeengekomen vergoeding aanmerkelijk lager is dan de vergoeding die in het kader 
van een gerechtelijke procedure kon worden verwacht. 
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9 Herbenoeming van de commissaris 

Voorgesteld besluit: 

De Algemene Vergadering beslist om Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren te herbenoemen tot 
commissaris van de naamloze vennootschap RealDolmen en haar dochterondernemingen, voor een 
periode van drie jaar. Deze termijn eindigt op de Algemene Vergadering die beslist over het boekjaar dat 
loopt van 1 april 2015 tot 31 maart 2016. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris wordt 
vastgelegd op € 121.495 per jaar. Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren is een burgerlijke vennootschap die 
de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. Ze heeft 
haar maatschappelijke zetel in de Berkenlaan 8B in 1831 Diegem en wordt vertegenwoordigd door de 
heer William Blomme, bedrijfsrevisor.  

10 Machtigingen. 

Machtiging om de registers aan te passen, net als de inschrijving van de Vennootschap in het 
rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen), bij de btw-administratie en bij Euroclear 
Belgium.  

Voorgesteld besluit: 

Onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend in overeenstemming met de vorige agendapunten, 
verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de Secretaris-Generaal, met mogelijkheid van 
indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige handelingen te stellen teneinde gevolg te geven aan de 
hiervoor genomen besluiten, en met name alle aanpassingen en inschrijvingen te doen die nodig zouden 
zijn in de desbetreffende registers van effecten op naam, alsook alle formaliteiten te vervullen bij het 
rechtspersonenregister, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook een 
ondernemersloket om de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te 
verzekeren, en voor zover als nodig bij Euroclear Belgium NV. 

 

B. Buitengewone Algemene Vergadering 

 
11 Kapitaalvermindering om geleden verliezen te beperken, in overeenstemming met artikel 614 van 

het Belgische Wetboek van Vennootschappen. 

Voorgesteld besluit: 

De Algemene Vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen overeenkomstig  artikel 
614 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen met € 20.730.647,26 en het van € 32.193.100,00 
naar € 11.462.452,74 te brengen, door middel van de incorporatie van geleden verliezen voor een bedrag 
van € 20.730.647,26 en dit per 31 maart 2013. De Algemene Vergadering besluit dat de 
kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van bestaande aandelen en alleen betrekking 
heeft op het werkelijk gestorte kapitaal. 
 

12 Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie. 

 
Voorgesteld besluit 

De Algemene Vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal met € 20.730.647,26 te verhogen, en 
het van € 11.462.452,74 naar € 32.193.100,00 te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen en 
middels incorporatie van de uitgiftepremie in het maatschappelijk kapitaal. 

13 Vaststelling van de kapitaalvermindering en kapitaalverhoging. 

Voorgesteld besluit 

De Algemene Vergadering stelt vast en verzoekt de notaris om er akte van te nemen dat de 
bovengenoemde kapitaalvermindering en kapitaalverhoging daadwerkelijk zijn verwezenlijkt en het 
maatschappelijk kapitaal dus € 32.193.100,00 bedraagt. 
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PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

 
Deelname aan de Algemene Vergadering. 
Om te mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering, moeten de houders van financiële instrumenten die de 
Vennootschap heeft uitgegeven zich schikken naar artikel 24 van de statuten van de Vennootschap en naar 
artikel 536 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen. 
 
Registratiedatum 
Om te mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering, moeten de houders van aandelen aan toonder vooraf 
hun aandelen laten omzetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Het recht om deel te 
nemen aan de Algemene Vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, wordt alleen verleend op grond van de 
boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder om 24.00 uur op de 14

e
 dag voor 

de Algemene Vergadering, met name 28 augustus 2013. Dit hetzij door de inschrijving in het register van de 
aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door de inschrijving van de gedematerialiseerde aandelen op de 
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat 
de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering. Fortis BNP Paribas en KBC Bank treden op als 
financiële tussenpersonen. 
  
Melding deelname 
De aandeelhouder meldt uiterlijk op de 6

e
 dag voor de datum van de vergadering, met name 5 september 2013, 

aan de Vennootschap of aan de persoon die ze heeft aangewezen dat hij/zij wil deelnemen aan de Algemene 
Vergadering. 
De financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder 
een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen (die ofwel zijn voorgelegd ofwel op naam van 
de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum) de aandeelhouder heeft 
aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. 
De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere effecten die de 
Vennootschap heeft uitgegeven, net als de houders van certificaten die met medewerking van de Vennootschap 
zijn uitgegeven en door de Vennootschap uitgegeven effecten vertegenwoordigen, indien die bestaan, kunnen 
met een raadgevende stem deelnemen aan de Algemene Vergadering voor zover de wet hun dat recht toestaat. 
Ze kunnen alleen aan de stemming deelnemen in de door de wet bepaalde gevallen. Ze zijn alleszins aan 
dezelfde formaliteiten onderworpen als de formaliteiten die aan de aandeelhouders zijn opgelegd met betrekking 
tot de aanmelding en toegang en de vorm en neerlegging van volmachten. 
 
Volmacht 
Conform artikel 26 van de statuten kunnen aandeelhouders zich laten vertegenwoordigen door een 
gevolmachtigde en dit middels het volmachtdocument dat op de hierna vermelde website beschikbaar is. 
Meerdere volmachten aan één gevolmachtigde zijn toegestaan. 
De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, moeten de hierboven vermelde registratieprocedure 
van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14e dag voor de Algemene Vergadering volgen, met 
name 28 augustus 2013. 
Het gebruik van een volmacht moet schriftelijk worden gemeld aan de Vennootschap. De volmacht moet 
ondertekend zijn door de aandeelhouder. De volmachten die gegeven worden in naam van een rechtspersoon, 
moeten worden ondertekend door een wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. Indien dit niet het geval is, wordt 
de volmacht niet aanvaard.  
Kennisgeving van het gebruik van een volmacht gebeurt als volgt: de oorspronkelijke volmacht moet uiterlijk zes 
dagen voor de datum van de vergadering, met name 5 september 2013, worden verstuurd. De houders van 
gedematerialiseerde aandelen moeten de volmacht en het registratiecertificaat versturen zoals deze werden 
afgeleverd door de financiële tussenpersoon. De melding kan worden gedaan door de financiële tussenpersoon, 
de aandeelhouder of de gevolmachtigde en gebeurt per brief aan de zetel van de Vennootschap of eventueel 
langs elektronische weg via investors@realdolmen.com, ter attentie van Thierry de Vries. 
 
Agenderingsrecht 
Conform de procedure voorzien in artikel 533ter § 1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen kunnen 
een of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3 procent van het maatschappelijk kapitaal van de 
Vennootschap bezitten te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen 
en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot al vastgelegde of nog vast te leggen agendapunten.  In dit 
geval zal de Vennootschap uiterlijk op 27 augustus 2013 een aangepaste agenda publiceren. 
 
Vraagrecht 
Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders hun vragen schriftelijk stellen. Deze zullen, 
naargelang het geval, tijdens de vergadering worden beantwoord door de bestuurders of de commissaris. De 
vragen kunnen ook langs elektronische weg aan de Vennootschap worden bezorgd via 
investors@realdolmen.com, ter attentie van Thierry de Vries. De Vennootschap moet deze schriftelijke vragen 
uiterlijk op de 6

e
 dag voor de vergadering ontvangen, met name 5 september 2013. 
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Documentatie 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kunnen de houders van financiële instrumenten die de Vennootschap 
heeft uitgegeven op de website (www.realdolmen.com) of op de zetel van de Vennootschap kennisnemen van de 
documenten en verslagen vermeld in de agenda van de vergadering, waaronder de volmacht. Via 
investors@realdolmen.com kunnen ze bovendien een kosteloze kopie van deze documenten en verslagen 
aanvragen. 
 
Aanvang vergadering 
Om een vlotte registratie mogelijk te maken, wordt de deelnemers gevraagd om minstens een halfuur voor de 
aanvang van de vergadering aanwezig te zijn. 
 
 
De Raad van Bestuur 

http://www.realdolmen.com/
mailto:investors@realdolmen.com),

