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A¡tikel 1 - BENAMING. J{JRID.ISCHE VORM. pUUR

De "Gemeentelijke Holding" is een naamloze vennootschap waarvan de duur onbepaald
is.

De benaming van de vennootschap luidt in het Frans 'Holding Communal" en in het
Duits "Gemeindliche Holding".

Artikel2 -ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel, Staatsbladshaat, 8. Hij kan naar

5n andere plaats in het Brusselse Hoofclstedelijk Gewest worden overgebracht bij
besüssing van de raad van bestuur.

Artikel 3 - MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heefr tot doel, zowel in Beþë als in het buitenlan{ het
verwerven, het behoud, het beheren en het vervreemden, op eender welke manier, van
alle soorten deelnemingen in bestaande of nog op te richtãn vennootschappen en alle
andere rechtspersonen, ongeacht hrm juridische vorrn, alsmede van alle soorten
aandelen, obligaties, overheidsfondsen en alle andere financiële instumenten, van
welke aard ook.

Zíi mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen
bezit alle nuttige steun in eender welke vomr verlenen.

De vennootschap heeft het recht alle handelingen te venichten die rechtsheeks
of onrechtsfteeks stekten tot de verwezenlijking van haar maatschappelük doel of die
de verwezenlijking ervan kunnen begunstigen."

A¡rikel4 - IGPITAAL. AAITIDELEN

< Hel geplaøßte en volgeslorte maaßchappelijk kapitaal bedraagt vij/honderd tweeënnegentíg miljoen
tweehonderd dríeënzeventìgduìzend zevenhonderd negentig euro zarcnenzarcntíg eutocent
(s92.273.790,77€).

Het is vertegenwoordigd door éénendertig miljoen zevenhonderd
tweeënzevþntigduizend zevenentachtig (31.772.087) aandelen op naar& zonder
vermelding van nominale waarde, die elk éénléénendertig miljoen zevenhonderd
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tweeënzeventigduizend zevenentachtigste (1/31 .772.087") van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, waaronder negentien miljoen 

""grohåno"rdzevenenveertigduizend zeshonderd en zes (19.947.606) Gewone Aandelen, zes
miljogl vijfennegentigduizend honderd negenentachtig (á.09s.1g9) < A-Aandelen >en vijf miljoen zevenhonderd éénentwintigduizend ìweehonderd zesenzeventig
(5,721.27 6) < B-Aandelen.

Er bestaan drie klassen aandelen:
- gewone aandelen (de "Gewone Aandelen");
- in Gewone Aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen A (de . A-
Aandelen");
- in Cewone Aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen B (de ..8-
Aandelen").
De A-Aandelen en de B-Aandelen kunnen worden geconverteerd in Cewone
Aa_ndelen op de wijze als in deze statuten bepaald.
Indien cumulatief preferente aandelen wezJ het A-Aandelen of B-Aandelen worden
geconverteerd zal het_ in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal preferente
aandelen van de betroldcen soort wordelveitaagO met hetãantal aandelen ter zake
waarvan het conversierecht is uitgeoefend en zÃ het aantal gewone aandelen in het
maatschappeläk kapitaal met heøólfde aantal worden verhooid.

Alleen de Belgische gemeenten en provincies en de Stichting Gemeentelijke Holding
mogen aandeelhouder van de vennootschap zijn. De openbare insteltingen aiã
aandeelhouder waren op achttien november n"g"ntirohondérd negenenvijftifmogen
het blijven.

I q*"1 van kapitaalverhoging wordt een voorkeurrecht toegekend aan de eigenaars van
de bestaande aandelen_naar evenredigheid van het deel-u* trt f.pitaai J"", fru,
aandelen vertegenwoordigd.

In-geval van kapiaalverhoging zal in voorkomend geval de uitgifrepremie op een
onbeschikba¡e reserverekening worden
geboekt, die tot waarborg van derden dient en slechts kan verminderd worden volgens
de voonvaarden gesteld voor een kapitaalverrnind"ring

De goedkeuring van de raad van bestuur moet gewaagd worden voor de overdracht van
aandelen' Elke aanwaag tot goedkeuring moet het aantat aondelen, de overnemer en de
orrereengekomen prijs vermelden. De raad van bestuur beschikt over een termijn van
drie maanden vanafhet aangetekend vetzenden van een aanvraag tot goedkeuring om de
overdracht toe te staan. Als de overdracht niet wordt goedgeke;d k*oro de b'edoelde
aandelen ûoch overgedragen worden zoals gewaagd, io¿irã de raad van bestuw binnen
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voormelde termijn geen andere ovememer tes.el dezelfde prijs heeft voorgesteld. Indiende raad ee¡r andere ovememer tegen dezãlfd" prij;-lã;å- voorgesteld kunnen deaandelen aan dezæ.la.atste.overgedrffi worden ¡'irrrn eeiiermi¡n van vijf maandenvanaf de aanvraag tot goedkeuriîg. Ëd;;" echter ¿r 
"ã"re*lride ovememer door eigen

i":*ä"r|î"iä*i: .et verti¡gt--ui*"o ¿rr" æ*îi,L 
-L* 

¿, eerst gewaagde

Artikel4- bis

De raad van bestuur.is bevoegdom gedurende een periode van vijf (5) jaar, terekenen vanaf de d1tum uun i" urtå-¿äuung uunilï-".i ig¡"grbesluir van deal gemene vergadering in de bij rag;;il;, 8". üiäî åä'uä0, het gepl aatsrkapiraal in één of meerdere *ãt.it" uJ*,og"n ñ,;;;-#;; bedrag van EtrR r,5miljard euro, met dien verstand;;;;;"o¿ra a, *ua vãiiätuur binnen dezetermijn op geldige wijze converteeÁ*" ourieu,i.rñuîffi heeft uitgegeven, dezeconverteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorzieneuitoefenperiodes hei recnt g"uro ãoiioî ,.¡r¡jurn op ,"n r.upiåäi"r**urg van de
åiHTiiili¿,iit'"?åltordezeuito"r"np"llioääi"iiåi'"endezevijfi arige

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.
Binnen de hierbovel ge¡telde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingendebepalingen van het wãtuoet;;;;;;schappen, k* ilr""d van besruur beslissenhet kapitaal te verhogen, hetzij oooiinuiång"n io geld, hetzij ãoor inbrengen innatura, hetzij door omzening u*,"r*.. 

"îúgiñö"äri ioo,rn de raad vanbestuur naar aanleiding y1";p1b*i¡-r'*g ,", t"pir*r"".n"gioi a, betaling van eenuitgiftepremie waaqt, nt.yrlt¡.¿r.J"ã" åie premie besteed-worden aan eenonbeschikba¡e rekeiing,'tritgìnrpr?*ir-"*genoemd, 
die in dezelfrle mate als hetmaatschapperijk kapitaat t"t *urb*g ãn derden zar stekken, en die ondervoorbehoud van incorporatie in het tãpituur, ,*"r mugì"*rioaerd of afgeschaftworden bij beslissinq van d9 

"tgr-;;u;guorti"g u"äãrr"æìd volgens devoorwaarden bepaald in artiker otz r* n"iw"-tùo?;äi"1ffotschappen,

ffiiåiî'ünïä"må:î,îi"iäiîåi:,åîff :,i,jäff ":t.un:;i:"f "ïvan bestuur ook geschiea* o.*r oã;ìtt*" van al dan niet achtergesteldeconverteerbare obligaties en door de uitþãe van warrant, orouiiguties met

"iliTfrïlt 
of obrigaries waaraan warrãnts of andere ro"."iiJ*u*¿en zijn

De raad van bestuur is, in het kader van het.toegestaankapitaal, bevoegd om in hetbelang van de vennootschap r;;it";;i"digñg u;;;îoñuuro.n bepaald in de
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I artikelen 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het.voorkeurrecht
dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen ofte beperken ten gunste van
de Belgische federale overheid (of een met haar verbonden persoon) en de Gewesten
(of een met hen verbonden persoon) teneinde de Belgisòhe federale overheid (of een
met haar verbonden persoon) en de Gewesten (of een met hen verbonden persoon)
toe te laten in te tekenen op het kapitaal van de vennootschap in het kader van de
uitvoering die zij zoude¡r moeten geven of hebben gegêven aan de garanties die zij
zouden hebben verstrelct voor schulden van de Gemeentelijke Holding en teneinde
hun vordering op de Gemeentelijke Holding ingevolge honorering van die
overheidsgaranties om te zetten in kapitaal van de Gemeentelijke Holding. Bij
beperking ofopheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de
toekenning van de voornoemde aandelen, obligaties of warrants een recht van
voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te
wijzigen in overeenstemming met dè kapitaalverhoging die binnen het kader ian
deze bevòegdheid werd beslist.

Artikel5 - RAAD VAN BESTUUR

5.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die ten minste drie en

r.l i:iålä1i:"J*:lJü hun eerste benoeming gemeente- orprovincieraadsrid van
een Belgische gemeente, respectievelijk Beþsche provincie zijn.
De bestr¡urders worden benoemd voor een periode van zes jaar conform het bepaalde in
artikel I van de stahrten.
De in het eerste lid vermelde vereiste geldt niet voor de persoon die met toepassing van
artikel 6.3. tot dagelijks bestuurder van de vennootschap is benoemd.
5.3 Teneinde enig mandaat als bestuurder, dagelijks bestuuder of lid van het comité van
toezicht te lcunnen uitoefenen, moet de kandidaat een natuu¡lijk persoon zijn die
daarenboven voldoet aan de volgende voonraa¡den :

- de kandidaat moet meerderjarig zijn;
de kandidaat moet ten volle rechts- en handelingsbekwaam zijn;

- de kandidaat moet zijn politieke rechten ku¡nen uitoefenen;
- de kandidaat moet het bewijs le¡¡eren van onberispelijk gedrag en zeden te

zijn en zulks door de voorlegging van een recent getuigsctuift van goed
gedrag en zeden.

Aan het mandaat van de besturude¡ de dagelijks bestuurder of het lid van het comité
van toezicht die, resp. dat, niet langer aan de in het eerste lid bepaalde voorwaa¡den
voldoet, komt van rechtswege een einde.
5.4 Aan het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder of lid van het comité van
toezicht van de vennootschap die, resp. daÇ tüdens de periode \4'aa¡voor zijn mandaat

6



geldt, tot lid van de federale regering of van enige gewest- of gemeenschapsregering

wordt aangesteld, komt van rechtswege een einde

Artikél 6 - BEVOEGD.HEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

6.1 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te venichten die nodig of
dienstig zijn ûot venvezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die

waarvoorvolgens de wet een ander vennootschapsorgaan bevoegd is.

6.2 De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte

als eiser of als verweerder.
6.3 De raad van bestur¡r vertrouwt het dagelijks bestur.¡r van de vennootschap ùoe aan

een natuurlijk persoon, al dan niet bestuurder, die de titel van dagelijks bestuurder

draagt.
De raad van bestuur bepaalt de duurtijd van het mandaat van de dagelijks bestuurder die

evenwel niet meer dan zes jaar mag bedragen. Het mandaat als dagelijks bestuurder kan

na het vershijken van deze duurtijd bij beslissing van de raad van bestuur worden

verlengd voor telkens een nieuwe periode van ten hoogste zesjaar.

Oe aaget¡ts bestuurder beschikt over de volheid van de dagelijkse bestuursbevoegd-

heid.
De dagelijks bestur¡rder kan niet tevens de voorzitter of de ondervootzitter van de raad

van bestuur zijn.
De dagelijks Lestuurder neemt het secretariaat van de raad van bestutu en van de in

artikel9 vermelde comites waar.
Met dit doel neemt de dagelijks bestuurder deel aan de vergaderingen van de raad van

besh¡ur en van de in artikel 9 vermelde comités.

Aan het rnandaat van de dagelijks bestuurder die niet langer aan de in artikel 5.3'

gestelde voorwaa¡den voldoet, komt van rechtswege een einde.

6.q O" raad van bestuur alsmede, binnen de grenzen van het dagelÜks bestuur, de

dagelijks bestuurder, kan eveneens een bijzonder mandaat of volmacht verlenen aan één

of meerdere personen van zijn keuze.

De persoon die krachtens het eerste lid, in dit kader, een volmacht of een mandaat

bekomt kan op zljn beurt een volmacht of lastgeving verlenen.

6.5 De Uevoegdnôid van de raad van besfi¡ur bedoeld in artikel 6.2. nette na gesproken,

kan de u"*oot".hup, zowel in rechte als jegens derden, worden vertegenwoordigd

hetzij door de Voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee andere gezamenliik

handelende bestuurders, hetzij, binnen de gtenzen van het dagelijks bestutu, door de

dagelijks bestuurder.

DJvennootschap kan ook op geldige wijze worden vertegenwoordigd door éón of meer

bijzondere volmlchthouders of lasthebbers binnen de perken van de hem, resp. hen,

verleende bevoegdheden.
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Artikel 7 - VERG.{DES,INGEN VAN DE RAAD VAN BESTTJUR

?.1. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillend taalstelsel.

7.2. De raad vergadert bij oproeping door de vootzitter of, in geval de voorzitter
verhinderd is, door de ondervoorzitter en bij diens verhindering, door de bestuurder die

de oudste in fi¡nctie is en die niet verhinderd is.

De voorzitter o{ in geval hij verhinderd is, de ondervoorzitter en bij diens verhindering,
de bestuurder die de oudste in fi¡nctie is en die niet verhindetd is, is ertoe gehouden om

de raad van bestuur bijeen te roepen lvanneer twee leden van de raad van bestuur

daarom verzoeken.
De raad vergadert ten minste drie keerper jaar.

7.3 Tenminste één week vóór datum van de vergadering van de raad van bestuur

ontvangt elk van de leden van de raad van bestuur en van de vertegenwoordigers
bedoeld in artikel 7.8. en 11:

- de o¡roeping, met gedetailleerde opgave van de te behandelen

agendapunten;
- de relevante stukicen en documenten die nodig zijn om met kennis van

. zaken te kunnen beraadslagen en beslissen omfrent voormelde
agendapunten

In geval van hoogdringendheid nader te omschrijven in het huishoudelijk reglement dat

de raad van besh¡ur met toqrassing van het bepaalde in artikel 7.10 vaststelt, kan er op

de vergadering van de raad van bestuur, mits alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigdzijnen met een gewone meerderheid van de stemtnen, beslist worden

om één of meerdere nieuwe agendapunten aan de agenda toe te voegen.

In geval van absolute hoogdringendheid, nader te omschrijven in het huishoudelijk
reglement dat de raad van bestuur met toepassing van het bepaalde in artikel 7.10

vaststelt, kan de raad van beshrw van de quonrm- en meerderheidsvereiste bepaald in
het vorige lid afwijken.
7.4 VooiafgaanOai¡t aan de datr¡m van de vergadering van de raad van bestuur is elk
van de leden van de raad van bestuur en elk van de vertegenwoordigers bedoeld in
artikel 7.8. en 1l gerechtigd om aan de vootzitter, of het lid dat hem vervangt,

bijkomende informatie omüent elkvan de agendapunten te wagen.
Indien de voorzitter, of het lid dat hem vervangt zulks nadzaam acht kan hij beslissen

om een aangekondigde raad van bestuur gedurende een redelijke tijdsspanne te

verdagen tot aan alle bestuurders de nodige informatie is meegedeeld.

Indien een lid van de raad van bestuur van oordeel is dat hij omfrent één of meerdere

agendapunten onvoldoende werd gernformeerd, kan het vragen dat de raad van bestuu¡
hieraan als eerste punt van de vergadering een stemming zou wijden. De raad van

bestuur kan in een dergelijk geval beslissen om het agendapunl ofde agendapunten, úe
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behandelen, dan wel de behandeling ervan uit te stellen tot de volgende vergadering van
de raad van bestuur. Indien ertoe beslist wordt om het beheffende agendapunt te
behandelen, dan moet een dergelijke beslissing worden gemÒtiveerd.
7.5 Ingeval de vootzitter verhinderd is, wordt hí¡j vervangen door de ondervoorzitter en
bij diens verhindering, door de bestuurder die de oudste in functie is.
7.6 Opdat de raad van bestuur geldig zou kunnen beraadslagen dient ten minste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
7.7 De beslissingen van de raad van bestuur worden gehoffen bij meerderheid van
stemmen onder alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat hem
vervangt, beslissend.
7.8 De vertegenwoordigers van de gewestministers, die de gemeenten en de provincies
onder hun bevoegdheid hebben, nemen met raadgevende stem deel rürn de
vergaderingen van de raad van bestuur.
7.9 De notulen van de raad van bestuur worden goedgekeurd door de raad en
ondertekend door de vootzitter of het lid van de raad van bestuur dat hem vervangt.
Aßchriften en uitEeksels van de notulen van de raad worden getekend heøij door de
voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de dagelijks
bestuurder.
7.10 De raad van bestuur stelt een huishoudelljk reglement vast, dat de werking van de
raad van bestuur, van het dagelijla bestuur en de in artikel 9 van de statuten vermelde
comités nader regelt.
7.ll In uiEonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijlfieid en het belang
van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
worden genomen bij eenparig schriftellik akkoord van de bestuurders.
De in het vorige lid vermelde procedure kan echter niet worden gevolgd voor.de vast-
stelling van de jaanekening of voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel I - DUUR VANI DE BESTUURSMANDATEN EN REGELS INZAKE DE
BENOEMING.

8.1 De bestuurders worden voor een termijn van zes jaar benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders en kunnen op elk tijdstip door haar worden ontslagen.
De oproepingen voor de kandidaatstellingen voor de functie van bestuurder worden in
de oproepingsagenda van de aþmene vergadering van aandeelhouders weergegeven.
De kandidaatstellingen moetpn twintig volle werkdagen vóór de algemene vergadering
van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap toekomen en zulla middels een
per post aangetekend schrijven dat wordt gericht aan. de voorzitter van de raad van
bestuur.
Vooraleer tot de benoeming van een bestuurder wordt overgegaan, neemt de algemene
vergadering van aandeelhouders kennis van het advies-van het benoemings- en
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bezoldigingscomité, bedoeld in artikel g.2. vande statuten, omtent de geschiktheid van
de kandidaat-bestuurder of kandidaten_bestuurder.
8.2 De bestuurders zijn herbenoembaar.
8'3 De bezoldiging van de bestuurders en van de dagelijks bestuurder wordt, binnen deperken rnngegeven door de algemene vergadering uuî u*¿"rn ouders, uurg"rtua aoã,de raad van bestuur op voorstél van het tãnoemiãgs- rn ¡*r¿igiogscomité bedoeld inartikel 9.2. vande statuten.

-8'4 
In.geval een plaats van bestr¡urder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders

het recht om voorþig in de vacahre te vóotzien.
In een. dergelijk geya! ?Àl de algemene vergadering van aandeelhouders in haareerstvoþende vergadering de definitieve benoeming do-en. De aldus door d" "b;;;vergadering van aan{eelhouders aangestelde bes-tuurder wordt benoemd voor derljerende termijn van het mandaat uan ã. bestuurder die hij gu"iu"*-g"n
8'5 Aan het mandaat van een bestuurder die niet langer aäí d" in artiËer 5.3. gestelde

voorwaa¡den voldoet, komt van rechtswege een einde.

A¡tikel9 - COMITEE

9'l De raad van bestuur benoemt onder zi¡'n leden een sftategisch comité dat issamengesteld uit ten minste drie en ten hoogstezes leden.
Het sfrategisch eomité-wordt voorgezeten àoor de voozitter van de raad van bestuur ofdoor het lid van de raad van bestuur dat hem vervangt
In geval van staking van stemmen is de stem van voorzitter of de bestuurder die hemvervangt, doomlaggevend.
Het sfrategisch comité heeft volgende opdracht :

- het waken o191 de súategie van de vennootschap;- 
$e .voorbereiding van de shategische besrissingen van de raad van
oesilur.

9.2 De raad van bestuur benoemt onder zijn reden een benoemings- enbezoldigingscomité dat is samengesteld uit ten minste ¿rie 
"o 

t o hoogste vijf leden.Het benoemings- en bezoldigingscomité kiest onder zijn leden een voorzitter die niettevens de voorzitter van de raad van besturu kan zijn.
Het børoemings- en bezoldigingscomité heeft de volgende opdracht :- 'de voorbereiding van de eerste aanste[ing ãn de omschrijving van de

opdracht van de dagelijlc bestuurder;
- de beoordeling van de geschiktheid van de pen¡onen die hun kandidatuur

voor een functie als bestuurderhebben gesteld;- de voorbereiding van de samenstellin-g van de in artikel 9 vennelde
comités;

- de voorbereiding vau de vergaderingen van de raad van bestuur enlof
van de algemene vergadering van aandeelhouders inzake de 
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van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en van de
dagelijks bestuurder;

' het uitwerken van concrete voorstellen inzake de bezoldiging van de
bestuurders, de dagelijks bestuwder en de leden van het comité van
toezichÇ dan wel, op verzoek van de raad van bestuur of de dagelijks
bestuurder, van enige andere medewerker van de vennootschap.

9.3 De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een auditcomité dat is samengesteld

i:J:iffi;åfå:îiili"tfn$i',1î;ontrer die niet tevens de voorzitrer "* o.
raad van bestuur løn zijn.
Het auditcomité heeft volgende opdracht :

- het waken over de interne controle van de vennootschap door
kennisname van de werking van het comité van toezicht en
desgevallend sturing.

- het waarnemen van de dialoog met het comité van toezicht;
- de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de bespreking van de

werkzaamheden van het comité van toezicht i"-¿e uoftutlige ãad van
bestuur;

Het auditcomité kan voor de uitoefening van voormelde taken een beroep doe,n op de
medewerking van de com¡nissarissen.
Met het oog op de uitoefening van voorrnelde taken heeft het auditcomité de meest
uitgebreide onderzoeksbevoegdheden inzake de venichtingen van de vennootschap en
kan het onder meer inzage nemen in alle boeken, bescheiden, documenten, stu¡kei en
brieven van welke aard ook uitgaande van of gericht tot de vennootschap.
9.4, Er wordt een comité van toezicht ingesteld, waarvan de leden geen bestuurder
zijn.
Het comité van toezicht oefent het toezicht op de rekeningen en de verrichtingen van de
vennootschap uit.
Het comité van ûoezicht telt ten minste drie en ten hoogste elf leden die door de raad van
bestuur worden benoemd en die door hem kunnen worden ontslagen.
De leden van het comité van toezicht.worden, op voorstel uao net benoemings- en

fSoldigingscomité, door de raad van,bestuur benolmd voor een duur van zes¡aä. oe
leden zijn herbenoembaar.
In geval de opdracht van een lid van het comité van toezicht openvalt, gaat deraad van

þestuur onverurijld tot de vervanging daarvan over. De ðpdracht van het aldus
benoemde lid van het comité van toezicht heeft een defuritief karakter en geldt voor de
resterende termijn van het mandaat van het lid dat hij gaat vervangen.
De vergoeding van de leden van het comité van toeiióht wordt vastgesæld door de raad
van bestuur op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité,
Aan het mandaat van lid van het comité dat niet langel aan ¿e in artikel 5.3. gesûelde
voorwaarden voldoet, komt van rechtswege een einde.

11
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Het comité van toezicht benoemt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter
die tot een verschillend taalstelsel behoren.
De raad van bestuur bepaalt nader de wijze van uitoefening van de voormelde taken van
het comité van toezicht
Het comité van toezicht kan voor de uitoefening van zijn taken een beroep doen op de
medewerking van de commissarissen.
De periodieke rapporten van het comité van toezicht worden door toedoen van de
voorzitter van het comité overgemaakt aan de leden van het auditcomité van de raail van
bestuur en aan de dagelijks bestuurder.
De leden van het comité van toezicht kunnen door de raad van bestuur worden
uitgenodigd om rian een vergadering van de raad van bestuur deel te nemen teneinde een
gegeven rapport op mondelinge wirjze toe te lichten.
9.5 De rapporten,ãdviezen, uoottt ll"n erlof andere soorten van beslissingen van de in
artikel 9 vermelde comités hebben ten aanzien van de raad van bestuur en/of de
algemene vergadering van aandeelhouders enkel de waarde van niet-bindende adviezen.
De raad van bestuu¡ en/of de algemene vergadering van aandeelhouders kan ertoe
beslissen, conform de gewone besluitvormingsregels (inzonderheid de vereiste
meerderheid), om een rapport, een advies, een voorstel of enige andere vonn van
beslissing van elk van de voormelde comités naast zich neer te leggen.
Evenwel moet een beslissing van de raad van bestuur of van de algemene vergadering
van aandeelhouders waarbij een rapport, een advies, een voorstel of enige andere vorm
van beslissing van een dergelijk comité terzijde wordt geschoven, gemõtiveerd zijn en
moet de motivering in de notulen van de beheffende vergadering van de raud van
bestuur, of de algemene vergadering van aandeelhouders, die-anderszins beslist, worden
opgenomen.

Artikel 10 - COMMISSARISSEN

De conhole op de financiële toestand van de vennootschap wordt opgedragen aan een of
meer commissarissen, die op voorstel van de raad van bestuur, voor een termijn van drie
jaar worden benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 11 - REGERINGSCONTROLE

De vennootschap is onderworpen aan het toezicht van de Ministervan Financiën en van
de Minister van Binnenlandse Zaken, volgens door de wet vastgestelde modaliteiten.

De benoertbaarheidsvoonvaarden en onverenigbaarheidsregels die bepaald zijn in de
statuten en in het huishoudelijk reglemenl bedoeld in artikel 7.10. van de søtuten,
gelden niet voor de vertegenwoordigers, die de opdracht vervullen voorzien in het vorþ
lid, vermits die in dat verband onderworpen zijn aan geëigende regels \Ã/aaraan noch dã

t2



sùatuten, noch het huishoudelijk reglement van de vennootschap kunnen raken.

Artikel 12 - INVENTARIS EN JAARREKENAIG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

De raad van bestuur maakt op eenendertig december van elk jaar een inventaris op van
alle bezittingen, rechten, vorderingen, dchulden en verplichtingen van welke aard oolc,
die behekking hebben op het bedrijf, en van de daaraan vershekte eigen middelen.

Hij brengt de rekeningen in overeenstemming met de gegevens van de inventa¡is en stelt
dejaarrekening op.

Artikel 13 - WINSTVERDELING

$1. Het resultaat van het boe(iaar is het verschil tussen enerzijds het totaal van alle
ontvangsten en baten van het boekjaar en anderuijds het totaal van alle rechtsheekse
en onrechtsheekse kosten en lasten van het boekjaar, waartoe de bedrijvigheid van
de vennootschap aanleiding geeft.
q2. E wordt ov€rgegaan tot de vaststelling van het voor uitkering vatbare bedrag in
de zin van artikel 617 vanhet Wetboek van vennootschappen:
1o Indien een uitkeerbaar bedrag wordt vastgesteld, wordt overgegaan tot een
resultaatsbestemming overeenkomstig de preferentieregeling voorzien in $ 3 hierna.
2" Ingeval er geen uitkeerbaar bedrag wordt vastgesteld, vindi er geen
resultaatsbestemming plaats, maa¡ wordt deze uitgesteld in de tijd, en bij een
eerstvolgende gelegenheid waa¡op overeenkomstig deze $ 2 opnieuw een
resultaatsbestemming mogelijk is, cumulatief en preferent hemomen.
Het vastgestelde verlies wordt overgedragen naar het volgende boekjaar voor zover
het niet kan worden aangezuiverd door overgedragen resultaten en/of aangelegde
reseryes.

$3. Er wordt overeenkomstig de navolgende regeling overgegaan tot de bestemming
van het overeenkomstig $ 2' van dit artikel vastgesteldJ rãsultaat en de daarvan
desgevallend voor uitkering vatbare bedragen:

lo Wettelijke reserye:
Ten belope van het wettelijk minimurn, wordt ten minste één/twintigste van het
uitkeerbare resultaat voorafgenomen voor het aanleggen vaû de wetterykè reserve.

2o Overige reserves:
Van het resterende saldo wordt in voorkomend geval een bedrag afgehouden voor de
vorming van de overige noodzakelijk geachte reserves.

3 
o Dividenduitkeringen:

13
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Indien na het doorlopen van de stappen aangeduid sub lo en/of2" van deze $ 3 door
de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering van het resultaat wordt
besloten, wordt allereerst op de A-Aagdelen een dividend uitgekeerd voor een bedrag
van bruto 5,32 euro per A-Aandeel.
Indien na de uitkering aan de A-Aandelen nog een saldo úan de uitkeerbare winst
overblijft, wordt dit saldo aangewend voor uitkeringen op de B-Aandelen. In
dergelijk geval zal aan ieder B-Aandeel een dividend uitgekeerd worden waarvan het
bruto bedrag gelijk is aan het bruto bedrag van de uitkeringen die door
Gemeentelijke tlolding onwangen worden op 5 'Dexia-aandelen (of het
overeenkomstig aantal Dexia-aandelen indien door Dexia tot een sptitsing van haar
aandelen zou worden overgegaan) tijdens het boekjaar ten aanzien waaryan tot
resultaatsbestemming wordt overgegaan.
Indien na de uitkering aan de B-Aandelen nog een saldo van de uitkeerbare winst
overblijft, wordt dit saldo aangewend voor uitkeringen op de Gewone Aandelen. In
dergelijk geval kan aan de Gewone Aandelen een dividend uitgekeerd worden pro
rata de door de vennoten individueel op de bedoelde gewone aandelen volgestorte
bedragen tot het totaal van de door al de betrokken vennoten op alle bedoelde
Gewone Aandelen volgestorte bedragen. Enig alsdan eventueel niet uitgekeerd
bedrag kan worden overgedragen naar een volgend boekjaar en zal alsdan bestemd
worden mutadis mutandis hetgeen in dit artikel 13 ç3 bepaald is ten aanzien van de
bestemming in enig boekjaar van voor uitkering vatbare winst en/of overgedragen
resultaten.
Indien over een boekjaar de hiervoor bedoelde uitkeringen op de A-Aandelen en/of
de B-Aandelen niet of niet geheel kunnen geschieden omdat de uitkeerbare winst dat
niet toelaat casu quo omdat de uitkeerbare winst eerst moet worden aangewend tot
aanzuivering van de preferente dividenden die voor enig voorafgaand boekjaar niet
konden worden uitgekeerd, worden eerst de uitkeringen op de B-Aandelen evenredig
verminderd en, indien na dergelijke vermindering nog steeds geen gehele uitkering
kan geschieden op de A-Aandelen, worden vervolgens de uitkeringen op de A-
Aandelen evenredig verminderd en wordt het tekort ten laste van de uitkeerbare
winst van de volgende boekjaren uitgekeerd tot het integraal is aangezuiverd, doch
zonder toekenning van enige (verwijl)interest- of andere vergoeding wegens die
verhaging in de uitkering. In dat geval wordt eerst aan de houders van de A-
Aandelen en vervolgens aan de houders van de B-Aandelen het aan hen toekomende
achterstallige dividend ¿angevuld met het aan hen toekomende dividend over het
laatst verstreken boekjaæ ten aanzien waa¡rran vervolgens tot dividenduitkering kan
worden overgegaan
De raad van bestuur beslist over de datum en de wijze van betaling van het dividend.
De raad van bestuur is gemachtigd om binnen de hierboven uiteengezette principes
een interim dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de
het lWetboek vaû vennootschappen.
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Artikel 13 bis - CONVERSIE VAN DE PREFERENTE AANDELEN

$1. De A-Aandelen worden automatisch geconverteerd in Gewone Aandelen
onmiddellijk volgend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden
in 2019 voor zover alle voorafgaand aan die datum over de A-Aandelen
verschuldigde perferente dividenden werden uitgekeerd. Eén A-Aandeel zal worden
omgezet in één Gewoon Aandeel. Indien op datum van de jaarlijkse algemene
vergadering gehouden in 2019 ingevolge de toepassing van artikel 13 $ 3, 3tvan de
statuten enig preferent dividend niet werd uitgekeerd casu quo voor het boekjaar
2018 niet wordt uitgekeerd over de A-Aandelen, zullen de A-Aandelen maar worden
geconverteerd nadat die nog niet uitgekeerde preferente dividenden werden
goedgekeurd door een algemene vergadering, met dien verstande evenwel dat op
deze A-Aandelen voor maximaal 10 boekjaren een dividend als vermeld in artikel
13, $3, 3o zal worden uitgekeerd en betaald.
$2. De B-Aandelen worden automatisch geconverteerd in Gewone Aandelen
onmiddellijk volgend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden
in 2019 voor zover alle voorafgaand aan die datum over de B-Aandelen
verschuldigde perferente dividenden werden uitgekeerd. Eén B-Aandeel zal worden
omgezet in één Gewoon Aandeel. Indien op dahrm van de jaarlijkse algemene
vergadering gehouden in 2019 ingevolge de toepassing van artikel 13 $ 3,3o van de
statuten enig preferent dividend niet werd uitgekeerd casu guo voor het boekjaar
2018 niet wordt uitgekeerd over de B-Aandelen, zullen de B-Aandelen maar worden
geconverteerd nadat die nog niet uitgekeerde preferente dividenden werden
goedgekeurd door een algemene vergadering, met dien verstande evenwel dat op
deze B-Aandelen maximaal een dividend als verrneld in artikel 13, $3, 3" zalworden
uitgekeerd en betaald gelijk aan het dividend onwangen over de Dexia-aandelen

gedurende de 10 boe(iaren voorafgaand aan de algemene vergadering gehouden in
20t9.
$3. Indien de vennootschap een fusie, splitsing of een gelijkgestelde verrichting
aangaat met een andere vennootschap of indien de vennootschap ontbonden wordt
voorafgaandelijk aan de conversie zoals bepaald in artikel l3bis $1 casu guo l3bis $
2, hebben de houders van de A-Aandelen en de houders van de B-Aandelen het recht
om op een alsdan met de vennootschap overeen te komen wijze hun aandelen te
converteren in Gewone Aandelen.
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A¡tikel 14 - OPROEPINGEN VOOR ALGE-MENE VERGADERINGEN

De oproepingen voor algemene vergaderingen worden minstens vijftien dagen vóór de

vergadering aan de aandeelhouders bij ter post aangetekende brieven gezonden.

Artikel 15 - JAARVERGADERING

De jaarvergadering der aandeelhouders komt samen, op de laatste woensdag van mei

om veertien uur dertig, op de zetel of op eender welke andere in de oproepingen

aangeduide plaats.

Deze vergadering hoort de verslagen van de bestuurders en de comrnissa¡issen en

behandelt de j aarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderldke stemming

over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen hvijting.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering voor drie weken te

verdagen. Deze verdaging vernietigt elke ge,nomen beslissing. De tweede vergadering

heeft het recht dejaarrekening defunitiefvast te stellen.

Artikel 16 - ALGEMENE VERGADERING

Zowel de raad van bestuur als de commissarissen hebben het recht een algemene

vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen die beraadslaagt overeenkomstig de

wet. /

Artikel 17 - WERKWIJZE VAì,I DE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter van de raad van bestuur zit de vergadering voor. De vootzitter vult het

bureau aan.

Ingeval de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door de ondervootzitter en bij

diens afwezigheid door de bestuurder die de oudste in ñurctie is.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van stemmen. Om aan de stemming te

mog"o deelnemen, moeten de vertegenwoordigers van de aandeelhouders hun

vollnachten minstens vijf dagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap

doen toekomen.

De geheime sternming is verplicht voor de benoemingen indien verscheidene
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kandidaatstellingen voor dezelftle opdracht worden voorgedragen; zij is eveneens

verplicht in geval van ontslag uit de opdracht.

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en

door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Aßchriften en uittreksels van de nohrlen van de vergadering worden getekend heEij
door de voorzitter of de ondervootzitter van de raad van bestuur, hetzij door de dagelijks
bestuurder.

Artikel 18 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het
overblijvende netto actiefvan de vennootschap als volgt verdeeld :

1o allereerst wordt aan de houders van A-Aandelen een bedrag uitgekeerd gelijk aan
het in artikel 13, $3, 3o vermelde bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een
jaar in de periode die aanvangt op de dag volgend op de periode waarover het laatste
dividend op deze aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel
bedoelde uitkering;

2o vervolgens wordt, indien na toepassing van het bepaalde onder punt 1o van dit
artikel nog een saldo overblijft, aan de houders van B-Aandelen een bedrag
uitgekeerd gelijk aær het in artikel 13, $3, 3" vermelde bedrag voor ieder jaar of
gedeelte van een jaar in de periode die aanvangt op de dag volgend op de peúode
waarover het laatste dividend op deze aandelen is betaald en die eindigt op de dag
van de in dit artikel bedoelde uitkering;

3o indien na toepassing van het bepaalde onder punten lo en 2o van dit artikel nog
een saldo overblijft, worden de A-Aandelen en de B-Aandelen, alvorens tot enige
verdere verdeling wordt overgegaan, geacht voor de verdere doeleinden van de
vereffening omgezet te zijn in Gewone Aandelen en wordt vervolgens het
beschikbare saldo eerst aangewend tot terugbetaling van het volgestorte bedrag van
het maatschappelijke kapitaal (enige uitgiftepremie buiten beschouwing gelaten).
Indien alle Gewone Aandelen niet in dezelfde mate zijn volgestort, houdt (houden)
de vereffenaar(s), alvorens tot verdeling tussen de aandeelhouders over te gaan,

rekening met dit verschil en herstelt (herstellen) hij (zü) het evenwicht door alle
Gewone Aandelen op gelijke voet te stellen heøij middels het opvragen van
aanrnrllende stortingen ten laste van Gewone Aandelen die in mindere mate dan
andere werden volgestort hetzij middels het verrichten van voorafgaande
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terugbetalingen ten voordele van Gewone Aandelen die in grotere mate dan andere
werden volgestort;

4" tot slot wordt het saldo onder de aandeelhouders verdeeld pro rata hun
aandeelhouderschap.

Gecoördlneerde statuten, eensluidend
verklaard door Meester Caroie Guillemyn
notaris te Brussel, op 17 maart 2010.
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