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Notulen van de buitengewone algemene vergadering  

gehouden op 24 maart 2017 

Aanwezigen:  

▪ De SPRL GPALTEMPS (cvba) die haar statutaire zetel heeft te 1780-WEMMEL, 

Dorekensveld 2, nr 0536633296 houder van 1.492 categorie A aandelen, 

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mevrouw Nathalie DEVRIESE 

▪ Mevrouw Nathalie DEVRIESE, woonachtig te 1780-WEMMEL, Dorekensveld 2, houder 

van 20 categorie A aandelen 

▪ De heer Jacques DEBRY, woonachtig te 1780-WEMMEL, Dorekensveld 2, houder van 

10 categorie A aandelen. 

 

De vergadering wordt voorgezeten door Mevrouw Nathalie DEVRIESE. De heer Jacques DEBRY 

verzorgt het secretariaat van de vergadering.  

 

Het totaal van de categorie A aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 1.522 

aandelen. Er is tot op deze dag geen enkel categorie B aandeel ingeschreven.  

 

Deze buitengewone algemene vergadering werd uitgeschreven op verzoek van de drie vennoot 

oprichters, momenteel de enige vennoten. Het totaal van de bestaande aandelen zijn aanwezig 

of vertegenwoordigd, de artikelen 31.3.1.van de statuten zijn niet toegepast.  

 

Er staat maar één punt op de agenda: Verplaatsing van de statutaire zetel overeenkomstig 

artikel 2 van de statuten. 

 

De Voorzitter stelt voor de statutaire zetel van de vennootschap te wijzigen naar het volgende 

adres: 

Uttenhovestraat 71-73 , 1090- BRUSSEL (JETTE). 

Pwiic is een onderneming met niet alleen nationale aspiraties (België), maar ook Europese 

aspiraties.  Ze heeft nu trouwens al belangrijke activiteiten in Frankrijk. Deze verplaatsing 

wordt ingegeven door de wens om de statutaire zetel te vestigen in Brussel, hoofdstad van 

het Koninkrijk België, maar tevens hoofdstad van Europa, van de Europese instellingen (EU). 

In deze context lijkt het passend, zowel in praktisch als in symbolisch opzicht om de statutaire 

zetel te vestigen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Deze verplaatsing is niet dringend, maar moet uiterlijk op 30 september 2017 uitgevoerd zijn.  

 

  



Beslissingen 

1. De algemene vergadering beslist met unanimiteit van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen om de statutaire zetel Pwiic te verplaatsen naar het 

volgende adres: Uttenhovestraat 71-73 , 1090- BRUSSEL (JETTE). 

2. De algemene vergadering beslist met unanimiteit van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen om Mevrouw Nathalie DEVRIESE de nodige publicatie 

formaliteiten voor de verplaatsing van de statutaire zetel naar het eerder genoemde 

adres op zich te nemen, uiterlijk op 30 september 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nathalie DEVRIESE, Voorzitter                                               Jacques DEBRY, Secretaris                                                                       


