Pwiic
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 1090- BRUSSEL (JETTE), Uyttenhovestraat 71-73
----------------------------------I. Vorm, maatschappelijke naam, zetel, doel, duur
Artikel 1 – Vorm en naam van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, Pwiic genaamd.
Deze naam zal steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding
“société coopérative à responsabilité limitée / coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid” of de beginletters “SCRL / CVBA”.

Artikel 2 - Zetel

71-73.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1090- BRUSSEL (JETTE), Uyttenhovestraat

Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, aan wie alle
bevoegdheden in dit verband om de statuten aan te passen worden verleend, naar
elke andere plaats in België worden overgebracht.
Het bestuursorgaan kan, bij eenvoudige beslissing, in België of in het
buitenland, filialen, agentschappen of andere vestigingen oprichten.

Artikel 3 - Doel
Het hoofddoel van het bedrijf is om haar vennoten een economisch of sociaal
voordeel te bieden om hun professionele of privébehoeften te kunnen vervullen.
Daarom is het doel van de vennootschap, in België of in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, is:
- Het ontwerpen, het bewerken, het publiceren, de ontwikkeling, de exploitatie
en de animatie van websites waarbij particulieren en/of bedrijven aan andere
particulieren en/of bedrijven kunnen gelinkt worden, met het oog op de
uitvoering tussen hen:
o van diensten op alle activiteitsdomeinen,
o van verkoop, ruil of verhuur van onroerende of roerende goederen van welke
aard dan ook;
- De verkoop en de distributie van goederen en diensten met betrekking tot ecommerce, IT en alle diensten inzake internetnetwerken;
- Het kopen en verkopen van advertentieruimte;
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- Het verzamelen, verwerken, gebruiken en marketen van gegevens;
- De activiteiten inzake training en consultancy;
- De overname, de aankoop, het verhuur of de licentie, de exploitatie of de
overdracht van alle merken, alle processen en octrooien en meer in het
algemeen van alle intellectuele eigendomsrechten inzake haar activiteiten;
- alle om het even welke publiciteitsactiviteiten en meer in het bijzonder de
oprichting en de exploitatie van alle moderne publicitaire formules; de
toepassing van operationele commerciële en marketingoplossingen, met
inbegrip van de publiciteitsregie;
- De participatie, op enige wijze, direct of indirect, aan alle transacties met
betrekking tot haar doelstellingen, door de oprichting van nieuwe bedrijven,
invoer, inschrijving op of aankoop van effecten of sociale rechten, van een fusie
of anderszins, van creatie, verwerving, verhuur van alle handelsondernemingen
of instellingen;
- En meer in het algemeen: alle transacties van welke aard dan ook, roerend of
onroerend, commercieel, financieel of industrieel, die direct of indirect kunnen
worden gerelateerd aan het maatschappelijke doel en aan alle soortgelijke,
verwante of aanvullende doelstellingen, ter vergemakkelijking van haar
uitbreiding of ontwikkeling.
- Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
bouwen of verbouwen, enzovoort, van alle onroerende goederen en rechten,
alleen of in participatie.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen
in andere vennootschappen.
Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming
verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, roerende of
onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook
verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze
van vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.
De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 559
van het wetboek van vennootschappen, haar maatschappelijk doel uitbreiden of
wijzigen.

Artikel 4 - Duur
De vennootschap heeft een onbeperkte duur, die ingaat op de dag van haar
oprichting.
Behoudens rechterlijke beslissing, kan zij slechts worden ontbonden bij
beslissing van de algemene vergadering, genomen volgens de vormen en
voorwaarden voorzien voor wijzigingen van de statuten.
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II. Kapitaal en maatschappelijke aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 151.200 EUR en is
bij de oprichting volgestort ten belope van 151.200 EUR.
Het kapitaal is variabel, zonder statutenwijziging, voor wat dit vast bedrag
overschrijdt, wegens de toetreding, de uittreding, de uitsluiting of het verlies van de
hoedanigheid van vennoot en wegens de terugneming van hun aandelen of van
bijkomende inschrijvingen door de vennoten.

Artikel 6 - Maatschappelijke aandelen
6.1.

Categorieën
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door maatschappelijke aandelen van twee
verschillende categorieën:
- de maatschappelijke aandelen van de categorie A (de “Aandelen A”), met een
nominale waarde van honderd euro (100 EUR) en
- de maatschappelijke aandelen van de categorie B (de “Aandelen B”) met een
nominale waarde van vijfentwintig euro (25 EUR).

De Aandelen A en de Aandelen B verlenen de rechten en plichten voorzien in
onderhavige statuten, en desgevallend in een huishoudelijk reglement aangenomen
door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

6.2.

Inschrijving

Op de Aandelen A kan worden ingeschreven door de natuurlijke of
rechtspersonen bedoeld in Artikel 8.1.1.1 (de “Vennoten A”).
Op de Aandelen B kan worden ingeschreven door de natuurlijke of
rechtspersonen bedoeld in Artikel 8.1.1.2 (de “Vennoten B”).
Elk van de Vennoten A kan onder voorbehoud van goedkeuring door het
bestuursorgaan inschrijven op meerdere Aandelen A.
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6.3.

Volstorting

De Aandelen A moeten op het moment van de inschrijving tot minimum een
vierde (1/4) worden volgestort.
De Aandelen B moeten onmiddellijk op het moment van de inschrijving volledig
worden volgestort.
Het bestuursorgaan legt de inschrijvingsmodaliteiten vast en de verhouding
waarin de maatschappelijke aandelen A boven het vast gedeelte van het kapitaal
volgestort moeten worden en de periodes waarin de stortingen opeisbaar zijn, in
overeenstemming met Artikel 7. De vennoten die hun stortingen niet binnen de
vastgelegde termijnen uitvoeren moeten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling,
een interest tegen het wettelijk tarief betalen, vanaf de datum van opeisbaarheid,
onverminderd het recht van de vennootschap om de invordering van het volledige
openstaande saldo of de opzegging van de inschrijving via gerechtelijke weg te
vervolgen of om de in gebreke blijvende vennoot uit te sluiten.
De maatschappelijke aandelen zijn nominatief en dragen een volgnummer.
6.4.

Aandelenregister

Op de maatschappelijke zetel wordt een aandelenregister gehouden, in
overeenstemming met artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.
De eigendom van de aandelen van elke vennoot wordt bewezen door een
inschrijving in het aandelenregister, uitgevoerd door het bestuursorgaan of zijn
afgevaardigde in overeenstemming met artikel 357 van het Wetboek van
vennootschappen en vastgesteld in een certificaat dat aan de vennoot wordt
afgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register in elektronische vorm wordt
bijgehouden.
Het bestuursorgaan bepaalt de modaliteiten die het mogelijk maken de
bewaring en de volledigheid ervan te verzekeren.
6.5.

Overdracht van de aandelen
De Aandelen B zijn onoverdraagbaar.

De Aandelen A zijn enkel overdraagbaar mits goedkeuring van het
bestuursorgaan, overeenkomstig Artikel 8.
De overdrachten van Aandelen A tussen een Vennoot A en een bestaande of op
te richten juridische entiteit die in de zin van het artikel 5 van het Wetboek van
vennootschappen gecontroleerd wordt door een Vennoot A, die een natuurlijke of
rechtspersoon is, moeten verplicht een clausule van automatische wederoverdracht
van de overgedragen Aandelen A voorzien in het geval dat de verkrijgende entiteit in
de zin van het artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen niet langer
gecontroleerd wordt door een Vennoot A die een natuurlijke persoon is. De
Vennootschap behoudt zich het recht voor om, ingevolge een dergelijke vrije
overdracht, aan een Vennoot op elk moment en in ieder geval voordat de volgende
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gewone algemene vergadering wordt gehouden, te vragen dat hij zou aantonen dat
hij nog steeds een entiteit is die in de zin van het artikel 5 van het Wetboek van
vennootschappen door een Vennoot A gecontroleerd (en in voorkomend geval
beheerd) wordt.
Elke Vennoot die zou trachten zijn aandelen over te dragen of ze zou
overdragen zonder de Artikelen 6.5.1 en 6.5.2 te respecteren en zonder de
goedkeuring van het bestuursorgaan, zal worden geacht ontslag te hebben willen
nemen of zich terug te trekken, zoals voorzien in Artikel 13.
De overdracht van maatschappelijke aandelen wordt vastgesteld door een
inschrijving in het aandelenregister uitgevoerd door het bestuursorgaan of zijn
afgevaardigde, in overeenstemming met artikel 357 van het Wetboek van
vennootschappen en wordt van kracht op de datum van die inschrijving. Het
bestuursorgaan beslist soeverein over de bewijsmiddelen, met inbegrip van het
gemeen recht, die de inschrijving aantonen.
6.6.

Ondeelbaarheid

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de
vennootschap, die het recht heeft de rechten verbonden aan de aandelen te schorsen
totdat de houders één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar
van de aandelen aanwijzen.

Artikel 7 – Oproep tot stortingen
Het bestuursorgaan kan, bij eenvoudige beslissing, overgaan tot een oproeping
tot storting van niet volledig volgestorte maatschappelijke aandelen, met eerbiediging
van de gelijkheid tussen vennoten.
Het brengt de vennoten op de hoogte van zijn beslissing om over te gaan tot
een oproep tot storting door middel van een schriftelijke kennisgeving die de datum
en plaats van betaling vermeldt.
De schriftelijke kennisgeving kan alle vormen aannemen, en met name een
elektronische vorm.
De schriftelijke kennisgeving geldt als ingebrekestelling en, wanneer de
stortingen niet binnen de vastgelegde termijnen worden uitgevoerd, zal er van
rechtswege interest tegen het wettelijk tarief verschuldigd zijn, vanaf de dag van
opeisbaarheid, onverminderd het recht van de vennootschap om de invordering van
het volledige openstaande saldo of de opzegging van de inschrijving via gerechtelijke
weg te vervolgen of om de in gebreke blijvende vennoot uit te sluiten.
De uitoefening van de rechten met betrekking tot de maatschappelijke aandelen
waarvoor de stortingen niet zijn uitgevoerd, wordt geschorst zolang de stortingen
waartoe op regelmatige wijze werd opgeroepen en die opeisbaar zijn, niet zijn
uitgevoerd.
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III. Vennoten
Artikel 8 - Toetreding
8.1.

Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Onverminderd de voorschriften van Artikel Erreur ! Source du renvoi
introuvable., vindt de toetreding van nieuwe Vennoten A of B plaats bij beslissing
van het bestuursorgaan, dat zijn bevoegdheden met dat doel mag delegeren.
In geval van weigering van toetreding deelt het bestuursorgaan de redenen
voor de weigering mee.
Algemene toetredingsvoorwaarden
8.1.1.1. Aandelen A
Kan toetreden in de hoedanigheid van Vennoot die op een of meerdere
Aandelen A inschrijft, naast de comparanten in onderhavige oprichtingsakte,
elke door het bestuursorgaan erkende natuurlijke of rechtspersoon.
8.1.1.2. Aadelen B
Kan toetreden in de hoedanigheid van Vennoot die op een Aandeel B
inschrijft, elke natuurlijke of rechtspersoon die een actieve gebruiker van het Pwiicplatform is.
Onder actieve gebruiker van het Pwiic-platform verstaat men elke
natuurlijke of rechtspersoon (i) die op de website van het platform zal ingeschreven
zijn en die (ii) de wens te kennen zal hebben gegeven om aan het platform deel te
nemen als begunstigde en/of verlener van diensten die aangeboden of gevraagd
worden door andere gebruikers. De algemene voorwaarden van het platform, zoals
van tijd tot tijd gewijzigd, definiëren wat onder actieve gebruiker wordt verstaan, op
basis van zo objectief en nauwkeurig mogelijke criteria, die met name gebaseerd zijn
op de effectieve deelname aan het leven van het platform zoals meer bepaald het
aantal keren waarop op gevraagde of aangeboden diensten beroep word gedaan of
het aantal keren dat ze worden aangeboden, de publicatie van artikels op de blog van
het platform, enz.
Een persoon zal niet langer als actieve gebruiker worden beschouwd
wanneer hij gedurende achttien opeenvolgende maanden geen verbinding maakt.
De inschrijving van Aandelen B kan online gebeuren door de elektroniche
procedure zoals omschreven op de website van de vennootschap.

6

Artikel 9 – Gevolgen van de toetreding
De toetreding in de hoedanigheid van Vennoot brengt de verplichting om op een
maatschappelijk aandeel in te schrijven met zich mee.
De inschrijving impliceert de aanvaarding van de statuten en van het of de
huishoudelijk(e) reglement(en) van de vennootschap.

Artikel 10 - Inschrijving
De toetreding van een vennoot en de hoedanigheid van vennoot worden
vastgesteld en worden tegenstelbaar aan de vennootschap door de inschrijving in het
aandelenregister door het bestuursorgaan of zijn afgevaardigde, in overeenstemming
met artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan beslist
soeverein over de bewijsmiddelen, met inbegrip van het gemeen recht, die de
inschrijving aantonen.
De uittreding van een vennoot wordt vastgesteld door de vermelding van het
feit in het register der vennoten, uitgevoerd door het bestuursorgaan of zijn
afgevaardigde, in overeenstemming met artikel 357 van het Wetboek van
vennootschappen. Indien het bestuursorgaan weigert de uittreding vast te stellen,
wordt ze ontvangen op de griffie van het vredegerecht van de maatschappelijke zetel,
in overeenstemming met artikel 369 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de vennoten
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun
inschrijving.
Er bestaat tussen de vennoten geen hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

Artikel 12 – Verlies van de hoedanigheid van vennoot
Men verliest de hoedanigheid van vennoot in de volgende gevallen:
a) de uittreding van de vennoot;
b) de uitsluiting van de vennoot;
c) enkel voor vennoten die rechtspersonen zijn: de ontbinding, de
vereffening, het faillissement, de fusie, de splitsing of de inbreng van
algemeenheid of bedrijfstak die een overdracht van aandelen aan
een rechtspersoon, die niet de vennootschap is en geen vennoot is,
met zich meebrengt;
d) enkel voor vennoten die natuurlijke personen zijn: overlijden, verbod,
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faillissement of kennelijk onvermogen.
e) enkel voor Vennoten B: van rechtswege en zonder formaliteit, in geval
van verlies van de hoedanigheid van actieve gebruiker, in
overeenstemming met Artikel Article 1.1.2 en op hetzelfde ogenblik als
dat verlies van hoedanigheid.

Artikel 13 – Uittreding en terugneming
13.1. Recht op uittreding en terugneming
Onverminderd Artikel 13.3 , kan elke vennoot uittreden of de gedeeltelijke
terugneming van zijn aandelen vragen, op voorwaarde dat hij daarom schriftelijk
verzoekt binnen de eerste zes (6) maanden van het maatschappelijk boekjaar. Een
ontslag dat na de eerste zes (6) maanden van het maatschappelijk boekjaar wordt
gegeven is echter niet nietig maar wordt beschouwd als gegeven te zijn in de loop van
de eerste zes (6) maanden van het volgend maatschappelijk boekjaar.
Het bestuursorgaan, dat hiertoe zijn bevoegdheden kan delegeren, stelt
jaarlijks de verliezen van hoedanigheid, die zich in de loop van de afgelopen periode
voordeden, vast en organiseert de modaliteiten van de terugneming..
13.2. Inschrijving
Onverminderd artikel 11.2, 2de lid, wordt de gedeeltelijke terugneming van
aandelen of de uittreding ingeschreven in het aandelenregister door het
bestuursorgaan of zijn afgevaardigde, in overeenstemming met artikel 357 van het
Wetboek van vennootschappen, ten laatste binnen de vijftien (15) dagen nadat het/hij
van deze gebeurtenis heeft kennisgenomen, in de rand langs de naam van de
betrokken vennoot.
Deze inschrijving in het aandelenregister maakt de terugneming of de uittreding
van de vennoot effectief, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en onderhavige statuten.
13.3. Beperking
De terugneming of de uittreding kan echter worden geweigerd door het
bestuursorgaan indien dit tot gevolg heeft dat het kapitaal wordt verminderd tot een
bedrag dat lager is dan het vaste gedeelte dat door onderhavige statuten wordt
vastgesteld, dat het aantal vennoten wordt verlaagd tot minder dan drie (3), of indien
de financiële toestand van de vennootschap volgens de soevereine beoordeling van
het bestuursorgaan eronder zou lijden.
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Artikel 14 - Uitsluiting
14.1. Oorzaken
De vennoten kunnen worden uitgesloten uit de vennootschap indien zij
handelingen stellen die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, evenals
om alle andere gegronde redenen.
14.2. Procedure
De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan en de beslissing
wordt met redenen omkleed.
Het bestuursorgaan zal de vennoot van wie de uitsluiting overwogen wordt
uitnodigen om het orgaan schriftelijk in kennis te stellen van zijn opmerkingen, binnen
de maand volgend op de verzending van de aangetekende brief die het met redenen
omkleed voorstel tot uitsluiting bevat. De vennoot moet worden gehoord indien hij dat
vraagt in het schrijven dat zijn opmerkingen bevat.
Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden om, met onmiddellijke ingang, de
rechten van de vennoot wiens uitsluiting overwogen wordt, te schorsen.
De uitgesloten vennoot kan beroep aantekenen tegen de beslissing voor de
algemene vergadering binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de datum van de
aangetekende brief waarmee de uitsluiting wordt betekend. De eerstvolgende gewone
algemene vergadering hoort de uitgesloten vennoot indien hij dat vraagt, en doet
definitief uitspraak, met dien verstande dat in geval van bevestiging van de uitsluiting
door de algemene vergadering, zal worden aangenomen dat de uitsluiting
uitgesproken werd op de datum van de eerste beslissing van het bestuursorgaan.
14.3. Proces-verbaal
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt
opgesteld en ondertekend door het bestuursorgaan of de hierdoor afgevaardigde
persoon. Dit proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting steunt.
Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien (15) dagen
per aangetekende zending naar de uitgesloten vennoot gestuurd.
14.4. Inschrijving
De uitsluiting wordt door het bestuursorgaan of zijn afgevaardigde vermeld in
het aandelenregister, in overeenstemming met artikel 357 van het Wetboek van
vennootschappen.
14.5. Meerderheid
Om geldig te zijn moeten alle beslissingen van uitsluiting genomen worden met
een twee derde meerderheid (2/3) van de uitgebrachte stemmen in elk van de
organen.
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Artikel 15 – Aansprakelijkheid in geval van uittreding, terugneming,
uitsluiting of verlies van hoedanigheid
In geval van uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen, uitsluiting of
verlies van hoedanigheid, blijft de vennoot gedurende vijf (5) jaar te rekenen van
deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt,
binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle
verbintenissen door de vennootschap aangegaan vóór het einde van het jaar waarin
zijn uittreding, uitsluiting of gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen zich heeft
voorgedaan.

Artikel 16 – Recht op terugbetaling van de vennoten
16.1. Recht
Onverminderd Artikel 13.3 , heeft elke Vennoot B die de hoedanigheid van
vennoot wegens één van de oorzaken opgesomd in Artikel 12 verliest, recht op de
terugbetaling van zijn aande(e)l(en), enkel ten belope van de nominale waarde ervan,
met uitsluiting van elke deelname in welke reserves of winsten dan ook, onder welke
vorm dan ook.
Indien het netto actief van de vennootschap, zoals weergegeven op de balans
van het boekjaar in de loop waarvan de vennoot ontslag heeft genomen, evenwel
lager is dan het geplaatste en volgestorte kapitaal, zal de terugbetaling
dienovereenkomstig gebeuren.
Op dezelfde wijze, in geval van herstructurering, zal de waarde van de
aandelen B onherroepelijk worden vastgelegd volgens de modaliteiten bedoeld in
Artikel 16.1.1 voor de berekening van de ruilverhouding.
16.2. Modaliteiten van de terugbetaling
De terugbetaling van het/de aande(e)l(en) gebeurt onmiddellijk na de
goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekeningen van het
maatschappelijk boekjaar in de loop waarvan de vennoot is uitgetreden, een deel van
zijn aandelen heeft teruggenomen, uitgesloten werd of zijn hoedanigheid heeft
verloren.
16.3. Niet-opgeëiste terugbetalingen
Het bestuursorgaan regelt, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen,
het lot van de terugbetalingen die niet opgeëist zijn door de vennoten.
De aan de vennoten verschuldigde bedragen moeten in elk geval binnen de
twee (2) jaar die volgen op de eerste januari van het jaar dat volgt op de uittreding,
de terugneming, de uitsluiting of het verlies van hoedanigheid, worden opgeëist. Na
het verstrijken van deze termijn wordt de vennoot vervallen verklaard van zijn recht
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op terugbetaling.
Meer in het algemeen moet elke betwisting geformuleerd worden en elke
vordering ingesteld worden binnen de hierboven bedoelde termijn.

Artikel 17 – Rechten van de erfgenamen en schuldeisers van de vennoten
De schuldeisers van een vennoot kunnen geen ontbinding van de vennootschap
veroorzaken, noch de verzegeling van de boeken of de goederen van de vennootschap
teweegbrengen, noch de verdeling of de verkoop bij opbod van die goederen vragen,
en kunnen evenmin trachten zich, onder eender welke vorm, te bemoeien met het
bestuur van de vennootschap.
Ze hebben geen andere rechten dan de rechten die worden toegekend aan een
vennoot waarvan de uittreding voorgesteld en aanvaard werd, in overeenstemming
met Artikel 16.1.
De persoonlijke schuldeisers van een vennoot kunnen geen beslag leggen op de
maatschappelijke aandelen van hun schuldenaar; ze kunnen enkel beslag leggen op
de interesten die hem toekomen en op het aandeel dat bij de ontbinding van de
vennootschap aan deze zal worden toegekend.
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IV. Bestuur en controle
Artikel 18 - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet
vennoten, benoemd in onderhavige statuten of door de algemene vergadering van
vennoten.
De algemene vergadering bepaalt vrij de duur van het mandaat van de
bestuurders die ze benoemt; de duur van dat mandaat mag echter niet langer zijn
dan zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
De vergadering kan het mandaat van de bestuurders bezoldigen en hun lonen
toekennen, die geen aandeel van de winst van de vennootschap mag vormen,
evenals presentiepenningen.
Binnen de acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders een uittreksel
van de akte waarin hun bevoegdheid wordt vastgesteld en die hun handtekening
draagt, neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze
onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen en is aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou volbrengen. De rechtspersoon mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk zijn opvolger te benoemen.

Artikel 19 – Raad van bestuur
Wanneer er meer dan twee bestuurders zijn, vormen ze een raad.
De raad van bestuur verkiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de
gedelegeerde bestuurder.
De bijeenroeping wordt geldig gedaan per brief, fax of e-mail, ten minste acht
(8) dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering.
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de
vennootschap het vereist of telkens wanneer ten minste drie (3) bestuurders dat
vragen. In dat laatste geval moet de voorzitter van de raad van bestuur binnen de
tien (10) dagen volgend op het verzoek een vergadering van de raad van bestuur
bijeenroepen.
De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door haar
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voorzitter of, in geval van verhindering van deze laatste, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere
plaats die in de bijeenroeping wordt aangeduid.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht (brief, fax, e-mail) aan een
andere bestuurder geven opdat deze laatste hem op een bepaalde vergadering van de
raad van bestuur zou vertegenwoordigen en er in zijn plaats zou stemmen.
Een bestuurder die aanwezig is op de vergadering van de raad van bestuur kan
echter slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 20 - Stemmingen
De raad van bestuur beraadslaagt enkel geldig indien ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer dat niet het geval is, zal een
nieuwe bijeenroeping worden verzonden, waarin wordt vermeld dat het quorum niet
bereikt werd. Tijdens deze tweede zitting worden de beslissingen geldig genomen bij
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
Tenzij deze statuten anders bepalen worden de beslissingen van de raad van
bestuur worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders genomen.
In geval van staking der stemmen, wordt de kwestie opnieuw ter stemming
gesteld op de volgende zitting, en op die zitting is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda
werden geplaatst, behalve in met redenen omklede dringende gevallen.

Artikel 21 - Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur (of, indien er slechts één
bestuurder is, de beslissingen van het bestuursorgaan) worden vastgesteld in notulen
die, na lezing en goedkeuring, ondertekend worden door de voorzitter of, in geval dat
deze verhinderd is, door de oudste aanwezige bestuurder, en door de secretaris (of,
indien er slechts één bestuurder is, door haar), desgevallend elektronisch.
De volmachten, de kennisgevingen en de schriftelijk uitgebrachte stemmen
worden als bijlage bij de notulen toegevoegd.
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Artikel 22 – Schriftelijke beslissingen
In uitzonderlijke gevallen, die naar behoren gerechtvaardigd worden door de
dringendheid en het belang voor de vennootschap, kunnen de beslissingen van de
raad van bestuur worden genomen bij eenparige schriftelijk akkoord van de
bestuurders (desgevallend elektronisch).
Er kan in geen enkel geval een beroep worden gedaan op deze procedure voor
de vaststelling van de jaarrekening, noch voor het uitspreken van de uitsluiting van
een vennoot.

Artikel 23 – Openvallen bestuursmandaat
Indien een plaats van bestuurder in de loop van het maatschappelijk boekjaar
openvalt (langdurige verhindering, ziekte, overlijden of uittreding), voorziet de raad
van bestuur indien hij bestaat voorlopig in zijn vervanging, tot aan de volgende
algemene vergadering, die zal overgaan tot de definitieve benoeming.
De vervangende bestuurder is houder van een mandaat dat van start gaat op
de dag van zijn aanstelling door de raad van bestuur en eindigt, ofwel op de dag van
de algemene vergadering die overgaat tot de definitieve benoeming (indien een
andere bestuurder wordt aangesteld), ofwel bij het vervallen van het mandaat van de
bestuurder die hij vervangt.

Artikel 24 - Ontslag
De bestuurders kunnen te allen tijde zonder reden of vooropzeg ontslagen
worden bij beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 25 - Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn, overeenkomstig het gemeen recht, aansprakelijk voor de
uitvoering van hun mandaat en voor fouten die in hun beheer worden begaan.
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de
verbintenissen van de vennootschap en moeten zich niet verantwoorden voor de
maatschappelijke verliezen.

Artikel 26 – Onbezoldigd mandaat
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het
mandaat van de bestuurders onbezoldigd.
Er mogen echter presentiepenningen aan de bestuurders worden toegekend en
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er mogen andere vergoedingen worden verleend aan bestuurders die belast zijn met
een lastgeving die bijzondere of permanente prestaties inhoudt.
De vergoeding mag in geen geval bestaan uit een deelname in de winst van de
vennootschap.

Artikel 27 - Bevoegdheden
Het bestuursorgaan dat, al naargelang het geval, samengesteld is uit de raad
van bestuur, een enige bestuurder of twee bestuurders die samen handelen, heeft,
naast de bevoegdheden die onderhavige statuten daaraan toekennen, de meest
uitgebreide bevoegdheden van bestuur en beschikking, die binnen het kader van het
maatschappelijk doel vallen.
Het mag één of meerdere huishoudelijke reglement(en) opstellen en aannemen,
waaraan de vennoten onderworpen zijn door het feit alleen van hun toetreding tot de
vennootschap, in overeenstemming met Artikel 36.
Hij mag één of meerdere comités oprichten waarvan de leden al dan niet
bestuurders kunnen zijn. Hij stelt, voor elk comité, een huishoudelijk reglement op
dat de samenstelling van dat comité vastlegt, zijn werkings- en beraadslagingswijze,
alsook zijn opdrachten.

Artikel 28 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap onder zijn
aansprakelijkheid toekennen aan een of meerdere bestuurders die de titel van
gedelegeerd bestuurder of van bestuurder-zaakvoerder dragen; verder kan hij de
leiding van de maatschappelijke zaken volledig of gedeeltelijk toevertrouwen aan één
of meerdere directeurs, die al dan niet de hoedanigheid van bestuurder hebben; hij
kan voor welbepaalde onderwerpen bevoegdheden geven aan elke derde, die hij in
kennis zal stellen.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldigingen verbonden aan de lastgevingen
die hij toekent.
De enige bestuurder of twee bestuurders die samen handelen beschikken
mutatis mutandis over dezelfde bevoegdheid tot delegeren.

Artikel 29 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de bijzondere volmachten wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd ten opzichte van derden en in rechte door de enige bestuurder of,
indien er meerdere bestuurders of een raad van bestuur zijn, door de gedelegeerde
bestuurder of twee bestuurders die samen handelen.
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Indien het bestuur aan meerdere bestuurders wordt toevertrouwd,
vertegenwoordigt elk van hen de vennootschap geldig in de akten en verrichtingen
van het lopend bestuur, meer bepaald ten overstaan van openbare diensten, van de
post en van transportbedrijven.

Artikel 30 - Controle
De controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de
regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en van
onderhavige statuten van de verrichtingen die in de jaarrekeningen moeten worden
vastgesteld, wordt geregeld door de bepalingen van de artikelen 166, 167 en 385 van
het Wetboek van vennootschappen
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria bedoeld in de artikelen
130 tot 171 van het Wetboek van vennootschappen en er geen commissaris benoemd
is, beschikt iedere vennoot individueel over het controle- en onderzoeksrecht.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 166, 167 en 385 van
het Wetboek van vennootschappen kunnen de individuele onderzoeks- en
controlebevoegdheden van de vennoten gedelegeerd worden aan één of meerdere
vennoten, belast met deze controle en benoemd door de algemene vergadering, die
geen enkele andere functie mogen uitoefenen, noch een andere opdracht of ander
mandaat in de vennootschap mogen aanvaarden. In overeenstemming met de wet
kunnen deze vennoten zich door een accountant laten vertegenwoordigen.
De vergadering kan hun een vaste bezoldiging toekennen voor de uitoefening
van hun mandaat.
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V. Algemene vergadering
Artikel 31 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering beschikt over de bevoegdheden die de wet en
onderhavige statuten aan haar toekennen.
Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval
van verhindering van deze persoon of indien er geen raad van bestuur is, door de
oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris van de algemene vergadering aan, die niet
noodzakelijk een vennoot moet zijn.
Indien het aantal personen die deelneemt aan de vergadering dit toestaat, de
voorzitter wordt bijgestaan door twee (2) bijzitters, aangeduid door de algemene
vergadering; samen vormen ze het bureau.

Artikel 32 - Vergadering
32.1. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of
op elke andere plaats die in de bijeenroeping wordt aangeduid, op de laatste
donderdag van de maand mei om tien uur dertig (10:30 u). Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering plaats op de daaropvolgende
werkdag, op dezelfde plaats en op hetzelfde uur.
Tijdens deze jaarlijkse vergadering zal de algemene vergadering, buiten de
behandeling van de agendapunten, kennis nemen (desgevallend, indien het
bestuursorgaan er één moet opstellen) van het door het bestuursorgaan opgestelde
bestuursverslag en van het verslag van de commissaris (indien de vennootschap er
een heeft), evenals van, in voorkomend geval, de vennoten die belast zijn met de
controle, en zij beantwoorden de vragen die hen worden gesteld over hun verslag of
over de agendapunten; de vergadering zal de jaarrekeningen van het afgelopen
maatschappelijk boekjaar onderzoeken en goedkeuren; zij zal de bestemming van het
resultaat bepalen; zij zal, bij een bijzondere stemming, uitspraak doen over de
kwijting die moet worden gegeven aan de bestuurders en aan de commissaris(sen);
zij zal overgaan tot de benoemingen van bestuurders en commissaris(sen). De
kwijting aan de bestuurders en commissaris is slechts geldig indien de jaarrekeningen
geen weglating bevatten noch valse vermelding die in de werkelijke toestand van de
vennootschap verborgen wordt, en wat de handelingen die buiten de statuten vallen
betreft, enkel indien zij speciaal in de bijeenroeping werden vermeld.
32.2. Verdaging
Ongeacht de agendapunten heeft het bestuursorgaan het recht om elke
gewone en buitengewone vergadering na de opening van de debatten drie weken uit
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te stellen.
Deze verdaging, meegedeeld door het bestuursorgaan vóór de afsluiting van de
zitting en vermeld in de notulen ervan, vernietigt elke genomen beslissing.
De vennoten moeten opnieuw worden opgeroepen op de datum die het
bestuursorgaan bepaalt, met dezelfde agenda.
De formaliteiten die zijn vervuld om deel te nemen aan de eerste vergadering,
met inbegrip van de neerlegging van effecten en volmachten, blijven geldig voor de
tweede; nieuwe neerleggingen zullen worden aanvaard binnen de statutaire
termijnen.
De verdaging kan slechts éénmaal plaatsvinden; de tweede vergadering doet
definitief uitspraak over de agendapunten die identiek moeten zijn.
32.3. Buitengewone algemene vergadering
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan, zo vaak het dit nodig acht of telkens wanneer een schriftelijk verzoek
(brief, fax of e-mail) in die zin uitgaat van de /van een commissaris of van vennoten
die ten minste één vijfde (1/5de) van de maatschappelijke aandelen A of B
vertegenwoordigen, waarbij de onderwerpen die op de agenda moeten worden
geplaatst worden gespecificeerd en dit binnen een termijn van vijftien (15) dagen te
tellen vanaf dat verzoek.
32.4. Bijeenroeping
32.4.1. Modaliteiten
De algemene vergadering wordt per e-mail en door middel van een
aankondiging die op de website van de vennootschap wordt gepubliceerd
bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
De aldus, ten minste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering, gedane
bijeenroeping moet de agenda bevatten.
32.4.2. Documenten
Wanneer er krachtens één of andere bepaling van het Wetboek van
vennootschappen, afschriften van bepaalde documenten moeten worden overgemaakt
aan de vennoten, zullen deze documenten op de maatschappelijke zetel te hunner
beschikking worden gehouden of, indien het bestuursorgaan dit opportuun acht, door
middel van een eenvoudige e-mail, een schriftelijke mededeling of een
terbeschikkingstelling op de website van de vennootschap meegedeeld worden.
32.5. Toelating en vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan kan de vennoten verzoeken om de vennootschap, ten
minsten drie volledige werkdagen voor de datum vastgelegd voor de vergadering, in
kennis te stellen van hun intentie de vergadering bij te wonen.
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De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende
schuldeisers en de pandgevende schuldenaars, moeten zich respectievelijk laten
vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon. Indien er maatschappelijke
aandelen in pand gegeven zijn, mag het bijhorende stemrecht niet worden
uitgeoefend door de pandhoudende schuldeiser.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een bijzondere gevolmachtigde die een andere vennoot moet zijn. De
gevolmachtigde kan slechts één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.
De vertegenwoordiger van de vennoot moet een schriftelijke volmacht
voorleggen (brief, fax of e-mail), die bij de notulen van de vergadering gevoegd zal
worden. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formule van de
volmachten vastleggen en eisen dat deze op de door dat orgaan aangeduide plaats en
binnen de daardoor bepaalde termijn worden neergelegd. Elke volmacht kan alleen
geldig zijn in het kader van een enkele algemene vergadering.
Indien het bestuursorgaan dit voor een of meerdere vergaderingen beslist, zijn
de vennoten bovendien gemachtigd om per brief te stemmen door middel van een
formulier dat het bestuursorgaan opstelt en dat melding maakt van hun volledige
identiteit (naam, voornamen, beroep, woonplaats of maatschappelijke zetel), het
aantal aandelen waarvoor ze deelnemen aan de stemming, de agenda, de stem die ze
voor elk van de voorstellen zullen uitbrengen. Dit formulier moet gedateerd en
ondertekend worden (waarbij deze handtekening door een notaris of een openbare
dienst gelegaliseerd moet worden) en ten minste drie dagen vóór de vergadering per
aangetekende brief worden teruggezonden naar de plaats die in de bijeenroepingen
wordt vermeld.
Een aanwezigheidslijst waarop de identiteit van de vennoten en het aantal
aandelen dat ze bezitten voorkomen, moet door ieder van hen of door hun lasthebber
worden ondertekend voor zij de vergadering binnenkomen.
De volmachten en de formulieren van de vennoten die per brief gestemd
hebben, worden als bijlage bij de aanwezigheidslijst gevoegd.
32.6. Quorum, beraadslaging en stemming
32.6.1. Onderwerpen
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de onderwerpen die op
de agenda voorkomen.
32.6.2. Stemrecht
Iedere vennoot die inschrijft op één of meerdere aandelen B heeft recht op één
stem.
Iedere vennoot die inschrijft op één of meerdere aandelen A heeft recht op één
stem per ingeschreven aandeel. Evenwel kan geen enkele vennoot, persoonlijk
of als lashebber, deelnemen aan de stemming voor een aantal stemmen dat
één tiende van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen op de algemene
vergadering overstijgt.
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32.6.3. Meerderheid
Behalve indien de wet of de statuten andere meerderheden voorschrijven,
worden de beslissingen van de algemene vergadering met een eenvoudige
meerderheid van de stemmen van de Vennoten A genomen.
Wanneer de beraadslaging betrekking heeft op een wijziging van de statuten,
de vrijwillige vereffening van de vennootschap evenals het ontslag van één of
meerdere leden van de raad van bestuur, moet de beslissing genomen worden bij
meerderheid van drie vierden (3/4) van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten.
32.6.4. Stemwijze
De stemmingen op de algemene vergadering vinden plaats met handopsteken,
behalve indien de algemeen vergadering uitdrukkelijk beslist een beroep te doen op
een geheime stemming.
32.6.5. Uitwerking van de beslissingen
De beslissingen die op regelmatige wijze genomen zijn door de algemene
vergadering verplichten alle Vennoten A en B, zelfs de afwezigen of tegenstemmers.
32.7. Notulen
Er worden notulen van de beraadslagingen en beslissingen van de algemene
vergadering opgesteld door de secretaris en medeondertekend door de voorzitter.
De uittreksels van de beraadslagingen van de algemene vergadering worden
geldig ondertekend door de voorzitter en door de secretaris van de algemene
vergadering.
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VI. Maatschappelijk boekjaar – balans - Bestemming van het resultaat Bijzonder verslag
Artikel 33 - Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op
éénendertig (31) december van elk jaar.
33.1. Inventaris en jaarrekeningen
Elk jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op die op eenendertig (31)
december wordt afgesloten en stelt het de jaarrekeningen op, in
overeenstemming met artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.
De jaarrekeningen omvatten de balans, de resultatenrekening evenals de
bijlage.
33.2. Bestemming van het resultaat
33.2.1. Van het resultaat zoals het uit de door het bestuursorgaan afgesloten
jaarrekeningen blijkt, wordt ten minste vijf procent (5 %) afgehouden om de
wettelijke reserve te vormen; deze afhouding houdt op verplicht te zijn
wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het vaste gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Ze moet hernomen worden wanneer de
wettelijke reserve aangesproken werd.
33.2.2. Na de verplichte afhoudingen en op voorstel van de raad van bestuur,
bepaalt de algemene vergadering de bestemming van het resultaat.
In geen geval kan aan enig aandeel een dividend worden toegekend dat hoger
is dan de maximale rentevoet voorgeschreven door artikel 1, paragraaf 2, 6°
van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de
voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve
vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen bepaalt.
33.2.3. In ieder geval zal het bestuursorgaan beslissen over de datum van
betaalbaarstelling. Er zal echter, gezien de administratieve kosten die inherent zijn
aan deze betalingen, geen enkele storting van een bedrag lager dan twee euro vijftig
cent (2,50 EUR) worden uitgevoerd.
33.3. Ristorno’s
De vennootschap kan bonnen voor de aankoop van diensten, ristorno’s,
bijzondere voordelen en bijkomende punten op het platform ten voordele van de
Vennoten B toekennen, in verhouding tot hun deelname aan het leven van het
platform, zoals nader toegelicht in het huishoudelijk reglement.
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33.4. Bijzonder verslag
Het bestuursorgaan stel jaarlijks een bijzonder verslag op over de wijze waarop
de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden bepaald door het
koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot
erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van
de coöperatieve vennootschappen.

VII. Ontbinding en vereffening
Artikel 34 - Ontbinding
Buiten de wettelijke oorzaken voor ontbinding, kan de vennootschap worden
ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering genomen onder de
voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35 - Vereffening
35.1. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap op welk moment dan ook, duidt
de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan.
De algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheden en hun vergoeding,
evenals de vereffeningswijze.
De vereffenaars zullen ten minste de betaling van het saldo van de niet volledig
volgestorte maatschappelijke aandelen kunnen eisen.
De bevoegdheden van de algemene vergadering zullen gedurende de volledige
duur van de vereffening blijven voortduren. De algemene vergadering zal met name
het recht hebben om de rekeningen van de vereffening goed te keuren en er kwijting
van te geven.

35.2. Bestemming van het resultaat van de vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de sommen die daartoe nodig zijn, zal het saldo eerst worden
aangewend tot terugbetaling van het bedrag van het volgestort kapitaal en
vervolgens, indien er nog een gedeelte van het saldo overblijft, zal dit saldo volgens
de beslissing genomen door de algemene vergadering, worden toegewezen aan de
vennootschappen of verenigingen die deelnemen aan de sociale economie.
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VIII. Diverse bepalingen
Artikel 36 – Huishoudelijk reglement
Huishoudelijke reglementen kunnen, binnen de grenzen van de wettelijke en
statutaire voorschriften, alle bepalingen bevatten betreffende de uitvoering van
onderhavige statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap; ze kunnen
de statuten vervolledigen voor wat betreft hun toepassing op de relaties tussen de
vennootschap en haar vennoten, met name wat betreft de oorzaken voor uitsluiting
en voorwaarden voor goedkeuring. De vennoten zijn daaraan onderworpen door het
enkele feit van hun toetreding tot de vennootschap.
Deze reglementen worden opgesteld, gewijzigd of herroepen door het
bestuursorgaan.
Ze kunnen met name aan de vennoten en hun rechthebbenden alle in het
belang van de vennootschap vereiste verplichtingen opleggen.
Artikel 37 - Geschillen
Alle geschillen over de rechten en plichten van de vennoten die voortvloeien uit
de statuten en uit het huishoudelijk reglement of die betrekking hebben op de door
het bestuursorgaan genomen besluiten, evenals alle geschillen tussen een
aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar en de vennootschap, zullen uitsluitend tot
de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel behoren.

Artikel 38 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van onderhavige statuten doet elke vennoot,
obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland woont,
woonstkeuze op de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen aan hem kunnen worden gedaan.
Bij ontstentenis van een andere woonstkeuze, worden de vennoten die in België
woonachtig zijn geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de het adres dat in het
aandelenregister wordt vermeld.
Artikel 39 – Gemeen recht
Voor alles wat niet in onderhavige statuten wordt voorzien, verwijzen de
partijen naar het Wetboek van vennootschappen.
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