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Persbericht 11 september 2013 –  Huizingen, België 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

 

RealDolmen – Algemene vergaderingen van  

11 september 2013 
  

Op 11 september 2013 werd de jaarlijkse algemene vergadering gehouden, met aansluitend een buitengewone 

algemene vergadering van aandeelhouders.  

 

De agenda van de gewone en buitengewone vergadering bevatte, samengevat, de volgende punten: 

 Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 

2013 en overdracht van het verlies; 

 Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris; 

 Ontslag en benoeming van bestuurders; 

 Goedkeuring van het remuneratieverslag, goedkeuring van de niet-toepassing van het artikel 520ter van het 

Wetboek van Vennootschappen voor het boekjaar 2013-2014, goedkeuring van uitzondering op artikel 554 van 

het Wetboek van Vennootschappen; 

 Herbenoeming van de commissaris; 

 Kapitaalvermindering wegens geleden verliezen, gevolgd door kapitaalverhoging door incorporatie van de 

uitgiftepremie en vaststelling van kapitaalvermindering en -verhoging.  

 

Alle punten werden goedgekeurd, met uitzondering van: 

 de kapitaalvermindering wegens geleden verliezen;  

 de kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie en  

 de vaststelling van kapitaalvermindering en -verhoging,   

waarvoor het aanwezigheidsquorum vereist voor de buitengewone algemene vergadering niet werd behaald.  

 

Over deze punten zal de buitengewone algemene vergadering opnieuw dienen te beraadslagen en te beslissen. De 

buitengewone algemene vergadering zal worden samengeroepen op woensdag 2 oktober 2013 om 17 uur. Die 

vergadering zal zonder quorumvereiste geldig kunnen beraadslagen en beslissen. 

 

De uitnodiging zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en L’Echo. De agenda is beschikbaar 

op onze website. 

 

Voor meer details over de (buitengewone) algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de 

vergadering, beschikbaar op vrijdag via http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders 

 

 

Voor meer informatie: 

bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 

 

contacteer 

Thierry de Vries 

Secretaris-generaal 

thierry.devries@realdolmen.com  

Tel. +32 2 801 55 55 

 

 

Over RealDolmen 

 

RealDolmen is een onafhankelijke single source leverancier van ICT oplossingen en een kennisbedrijf met bijna 1.600 

hooggeschoolden dat meer dan 1.000 klanten bedient in de Benelux en Frankrijk. RealDolmen levert innovatieve, 

doeltreffende en betrouwbare ICT oplossingen en diensten die zijn klanten helpen met het bereiken van hun 

objectieven door het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. 
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