“Neibo”
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Koolmijnenkaai 40
te Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel)

Titel I. Vorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid onder de naam “Neibo”.
In alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en
andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, uitgegeven door de
vennootschap, moet de naam worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "CVBA".
Bovendien moet een precieze aanwijzing van de maatschappelijke zetel van de
vennootschap vermeld worden, alsook de woorden “Rechtspersonenregister” of de
afkorting “RPR”, gevolgd door de aanduiding van de zetel(s) van de rechtbank van
koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel
heeft, alsook het ondernemingsnummer. In het geval van onderwerping aan de belasting
op de toegevoegde waarde, moet dit nummer voorafgegaan worden door de vermelding
“BTW BE”.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Koolmijnkaai 40 te 1080 Sint-JansMolenbeek in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Deze zetel kan worden verplaatst naar een andere plaats in België bij eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur die beschikt over alle bevoegdheden om de daaruit
voortvloeiende wijziging van de statuten authentiek te laten vaststellen.
Bij besluit van de raad van bestuur kan de vennootschap administratieve zetels,
bijkantoren, agentschappen en filialen in België en het buitenland oprichten.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
Het doel van de coöperatieve vennootschap is om aan de vennoten een
economisch of sociaal voordeel te bieden, in de bevrediging van hun professionele of
privébehoeften.
Een deel van de jaarlijkse inkomsten van de coöperatieve wordt gebruikt voor
informatie aan haar actuele en potentiële leden en aan het grote publiek.
De coöperatieve wenst deel te nemen aan een economie gebaseerd op een
antwoord op de maatschappelijke noden, en niet uitsluitend op de winst. Zij wil
kwaliteitsvolle diensten verlenen en aandacht hebben voor de impact van haar
activiteiten op de maatschappij en het milieu.
Het doel van de coöperatie is de ontwikkeling van producten en diensten, handel,
distributie, after-sales service, studie, consulting, organisatie en training op het gebied

van telecommunicatie, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname, in
België en in het buitenland.
Ze mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel
van de vennootschap, of die van dien aard zijn dat ze de realisatie ervan
vergemakkelijken.
De vennootschap mag met alle middelen belangen nemen in vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen die een soortgelijk of verwant doel hebben, dan wel de
ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen.
De coöperatieve mag bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
Elk jaar doet de raad van bestuur een bijzonder verslag over de manier waarop de
coöperatieve erover waakt haar doelstellingen te bereiken. Dit verslag stelt met name
vast dat de uitgaven in verband met de investeringen, de werkingskosten en
vergoedingen op een manier ontworpen zijn die de doelstelling van de coöperatieve
bevorderen. Dit verslag betreft eveneens de manier waarop de coöperatieve de
voorwaarden voor erkenning van de Nationale Raad voor de Coöperatieve heeft
gerealiseerd, waaronder deze inzake de informatie en opleiding van de feitelijke en
toekomstige vennoten en het grote publiek.
Artikel 4. Looptijd
Deze coöperatieve is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan echter worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die beslist
zoals bij de wijziging van de statuten.
Titel II. Kapitaal – Aandelen – Overdracht
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal is onbeperkt.
Het vaste deel van het kapitaal is achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €). Het
kapitaal van de vennootschap mag nooit onder dat bedrag liggen.
Het kapitaal is variabel, zonder wijziging van de statuten, voor wat dit bedrag overstijgt.
De raad van bestuur beslist zelfstandig over de uitgifte van nieuwe aandelen.
Artikel 6. Aandelen - Vrijgave -Verplichtingen
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit aandelen van vier categorieën.
1) A-Aandelen “Garanten”
De garantenaandelen zijn deze waarop werd ingetekend op het moment van de
oprichting van de coöperatieve door rechtspersonen of natuurlijke personen.
Garanten zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de waarden van de
coöperatieve. Dit is de reden waarom voor bepaalde beslissingen van de algemene
vergadering, naast een gewone meerderheid, ook een meerderheid is opgenomen bij de
garanten, om misbruik van de coöperatieve te voorkomen.

Nieuwe garantenaandelen kunnen worden gecreëerd na de oprichting van de
vennootschap, mits akkoord van de vennoten-houders van garantenaandelen,
beslissende bij meerderheid en mits goedkeuring van de raad van bestuur.
De A-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (100€)
2) B-aandelen “Ondersteunende aandelen”
De ondersteunde aandelen kunnen worden gecreëerd na de oprichting van de
coöperatieve.
Er kan op worden ingetekend door natuurlijke personen of rechtspersonen.
Door ondersteunende aandelen te verwerven, manifesteren de natuurlijke of
rechtspersonen een bepaalde interesse voor het doel van de coöperatieve en de wil haar
te helpen bij het realiseren van haar maatschappelijk doel.
De B-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (100€) en moeten
volledig volgestort zijn bij de intekening.
3) C-Aandelen – “burgers”
De aandelen burgers kunnen worden gecreëerd na de oprichting van de coöperatieve.
Er kan uitsluitend op worden ingetekend door natuurlijke personen die interesse
hebben voor het voorwerp en de doelstelling van de coöperatieve.
De C-aandelen hebben een nominale waarde van 20 euro (20 €) en moeten volledig
volgestort zijn bij de intekening.
4) D-aandelen –”institutionele beleggers”
De aandelen institutionele beleggers kunnen worden gecreëerd na de oprichting van de
coöperatieve.
Zij zijn voorbehouden aan rechtspersonen die bewijzen vakkennis te hebben inzake
financiën of in een domein met een rechtstreeks verband met de vennootschap.
De D-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (100€) en moeten
volledig volgestort zijn bij de intekening.
Behoudens de in deze statuten voorziene uitzonderingen, verlenen alle aandelen,
ongeacht de categorie waartoe zij behoren, aan de houders ervan dezelfde rechten en
verplichtingen.
De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap die het
recht heeft, in het geval van onverdeeldheid, om de rechten in verband met de aandelen
op te schorten tot de onverdeeldheid is opgelost. Als de aandelen belast zijn met een
vruchtgebruik, oefent de houder van het vruchtgebruik de eraan verbonden rechten uit,
tenzij de naakte eigenaar zich daartegen verzet, in welk geval de uitoefening van de
rechten zal worden opgeschort totdat één enkele persoon wordt aangewezen als
eigenaar tegenover de vennootschap.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De garantenaandelen “A-aandelen” kunnen uitsluitend worden overgedragen op
vennoten die toegestaan zijn in dezelfde categorie “garanten”.
De andere aandelen zijn vrij toegankelijk voor een andere vennoot. De overdracht
impliceert desgevallend de transformatie van deze aandelen in aandelen van de
categorie van de cessionaris.

In het geval van overlijden van een natuurlijke persoon die houder is van
aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, worden de aandelen
zonder toestemming overgedragen op de wettelijke of testamentaire erfgenamen. Als de
wettelijke of testamentaire erfgenamen niet-toelaatbaar zijn voor de A-aandelen,
worden deze de facto omgevormd in C-aandelen.
De schending van de voorgaande bepalingen resulteert in de annulering van de
kwestieuze overdracht, onverminderd enige schadeloosstelling die bestemd is om de
geleden schade te vergoeden.
Titel III. Vennoten
Artikel 8. Vennoten
Onder “vennoten” moet worden verstaan alle vennoten:
1. De ondertekenaars van de oprichtingsakte
2. De door de Raad van Bestuur toegelaten natuurlijke of rechtspersonen.
De hoedanigheid van vennoot, ongeacht de categorie waartoe hij behoort, resulteert
rechtstreeks zonder enige beperking in de aanvaarding van de statuten, het
huishoudelijk reglement van de vennootschap en desgevallend, het handvest.
De vennoten zoeken een beperkt rechtstreeks en onrechtstreeks patrimoniaal voordeel.
Het rechtstreekse patrimoniale voordeel mag nooit meer bedragen dan wat vastgesteld
is in het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 of enig ander koninklijk besluit dat het
genoemde bedrag herziet.
De intekening op aandelen gebeurt op vrijwillige basis.
De coöperatieve is uitsluitend gerechtigd, met het oog op speculatie, de aansluiting van
vennoten te weigeren of de uitsluiting ervan uit te spreken, als de betrokkenen niet
voldoen aan of niet meer voldoen aan de in de statuten voorziene
toelatingsvoorwaarden, dan wel wanneer zij handelingen stellen in strijd met de
belangen van de vennootschap.
In het geval van weigering van aansluiting of uitsluiting, moet de vennootschap de
redenen van de weigering of uitsluiting meedelen aan de betrokkene op diens verzoek.
Artikel 9. Toelating
De raad van bestuur beslist over aanvragen tot toelating die haar worden
overgemaakt. Zij mag een toelating uitsluitend weigeren op basis van de algemene
voorwaarden die voorzien zijn in de deze statuten of als de kandidaat handelingen stelt
die in strijd zijn met de belangen van de vennootschap. Zij specificeert voor welke
categorie aandelen de vennoot wordt toegelaten.
De beslissingen tot toelating tot de categorie “garanten” (A-aandelen) moet om geldig te
zijn worden bevestigd door de algemene vergadering middels een specifieke
meerderheid van stemmen zoals omschreven in artikel 30 van de statuten. Bij gebreke
daarvan behoudt de vennoot een andere toelatingscategorie dan “garanten” waartoe hij
eerder werd toegelaten. Bij gebreke van een voorafgaande toelating, wordt hij
beschouwd als toegelaten tot de categorie “ondersteunende aandelen” (B-aandelen) of
“burgers” (C-aandelen).

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.
In het geval van weigering van een toelatingsaanvraag door de raad van bestuur, zullen
alle reeds door de kandidaat-vennoot betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetaald
worden. De vennootschap deelt de objectieve redenen van de weigering mee aan
diegene die daarom verzoekt.
Artikel 10. Ontslag en intrekking van aandelen
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door hun ontslag,
uitsluiting, overlijden, verbod, faillissement of kennelijk onvermogen.
Een vennoot kan uitsluitend gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar ontslag
nemen of een deel van zijn aandelen intrekken. Zijn aanvraag van ontslag of intrekking
van aandelen wordt per postbrief of per e-mail met ontvangstbevestiging of per
aangetekend schrijven verzonden aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Het ontslag treedt pas in werking wanneer het aanvaard door de raad van bestuur.
Het ontslag kan worden geweigerd of opgeschort voor zover het ontslag zou betekenen
dat het kapitaal daalt onder het vaste deel van het kapitaal, dat het aantal vennoten
minder dan drie zou bedragen, dat het de vereffening van de coöperatieve zou
veroorzaken of de financiële stabiliteit ervan zou bedreigen.
De ontslagnemende vennoot kan geen rechten doen gelden tegenover de coöperatieve.
Artikel 11. Uitsluiting
Een vennoot kan worden uitgesloten als hij niet meer voldoet aan de in deze
statuten vermelde toelatingsvoorwaarden of als hij handelingen stelt die in strijd zijn
met de belangen van de coöperatieve.
Uitsluitingen worden uitgesproken door de raad van bestuur, handelend met een twee
derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, verminderd met
de stemmen van de vennoot wiens uitsluiting wordt gepland als hij bestuurder van de
vennootschap of vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder van de
vennootschap is en voor zover ten minste de helft van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden die vertegenwoordigers zijn van de "garanten"-vennoten zich
hebben uitgesproken voor de uitsluiting.
In het geval van een uitsluiting van vennoten die zijn toegelaten in de categorie
“garanten” (A-aandelen), moet de beslissing van uitsluiting worden bevestigd door de
algemene vergadering op de eerstvolgende vergadering en met een specifieke
meerderheid van stemmen zoals voorzien in artikel 30 “Specifieke meerderheid van
stemmen voor A-aandelen “garanten””.
De vennootschap deelt de objectieve redenen van de uitsluiting mee aan diegene die
daarom verzoekt.
Artikel 12. Register van vennoten
Op de maatschappelijke zetel wordt een register van aandelen in de
vennootschap bijgehouden en elke vennoot kan dat register raadplegen. De raad van
bestuur kan eveneens beslissen om een kopie van het register in digitaal formaat bij te
houden.

De eigendom en het soort aandelen in de vennootschap worden vastgesteld door de
inschrijving in het register van aandelen in de vennootschap. Van die inschrijving
worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.
De overdrachten of overgangen zijn ten aanzien van de vennootschap en van derden pas
geldig vanaf de datum van inschrijving in het register.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de inschrijvingen op basis van
bewijskrachtige documenten.
Artikel 13. Terugbetaling van aandelen
De ontslagnemende vennoot of de uitgesloten vennoot is uitsluitend gerechtigd
tot terugbetaling van zijn aandeel, zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin
deze feiten plaatsvinden.
Hij kan geen aanspraak maken op een deel in de reserves, de meerwaarde en
provisiefondsen of andere uitbreidingen van het maatschappelijk kapitaal. In geen geval
kan hij meer krijgen dan de nominale waarde van het bedrag van de vrijgave van zijn
aandelen in de vennootschap.
Het terug te betalen bedrag wordt verminderd met het bedrag van eventuele
vaststaande en opeisbare schuldvorderingen van de coöperatieve tegenover de
ontslagnemende, intrekkende of uitgesloten vennoot, alsook met het bedrag van alle
belastingen en heffingen die van de coöperatieve zouden kunnen worden gevorderd
wegens de terugbetaling. De raad van bestuur kan daartoe beslissingen nemen
betreffende voorlopige inhoudingen.
De betaling gebeurt binnen de door de raad van bestuur vastgestelde termijn. Deze
termijn mag niet meer bedragen dan achttien maanden met ingang van de datum van
aanvaarding van het ontslag, de intrekking van de aandelen of de uitsluiting. Indien de
schatkist van de coöperatieve het toelaat, kan de raad van bestuur een voorschot op
deze terugbetaling uitbetalen, en dat vóór de algemene vergadering die de balans, die de
exacte waarde van het aandeel bepaalt, goedkeurt.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
De vennoten zijn uitsluitend aansprakelijk ten belope van hun intekening. Onder
hen bestaat geen hoofdelijkheid of ondeelbaarheid.
Titel IV. Bestuur
Artikel 15. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur die bestaat uit
minimum drie leden en maximum zeven leden, al dan niet vennoten.
De Raad van bestuur moet voor de helft bestaan uit bestuurders die werden aangewezen
door de Algemene Vergadering op een lijst die werd vastgesteld met twee derde
meerderheid door de vennoten die toegelaten zijn tot de categorie “garanten”.
De looptijd van het mandaat van de bestuurders is vastgesteld op vijf jaar; zij zijn
herbenoembaar.
De mandaten kunnen te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.
Als een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, moet deze een natuurlijk persoon
aanstellen via welke zij haar taken van bestuurder zal vervullen. Dienaangaande mogen
derden niet eisen dat deze bevoegdheid bewezen wordt, waarbij de eenvoudige
vermelding van de hoedanigheid van vertegenwoordiger of gedelegeerde van de
persoon volstaat.

De aanwijzing van een bestuurder is pas geldig indien hij
de actuele
aandeelhoudersovereenkomsten die de andere bestuurders van de vennootschap medeondertekend hebben, zonder voorbehoud of voorwaarden aanvaardt.
Artikel 16. Vacature van bestuurder
Indien een mandaat van een bestuurder vacant wordt ten gevolge van overlijden,
ontslag of een andere reden, zijn de overblijvende bestuurders gerechtigd om voorlopig
in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering gedurende haar
eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming. De onder deze
omstandigheden benoemde bestuurder, is benoemd voor de tijd die nodig is voor de
voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 17. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Artikel 18. Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op oproeping door de voorzitter of de gedelegeerd
bestuurder of de directeur, telkens wanneer het belang van de vennootschap dat vereist
of telkens wanneer minstens twee bestuurders daarom vragen. De vergaderingen
worden gehouden op de in de oproeping vermelde plaats. De vergaderingen kunnen per
teleconferentie worden gehouden, of per schriftelijke elektronische weg.
Behalve in het geval van gemotiveerde dringendheid moeten de oproepingen naar de
bestuurders worden verzonden 14 dagen voorafgaand aan de datum van de
vergadering, per e-mail of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel.
Artikel 19. Beraadslaging van de raad van bestuur
Behalve in het geval van overmacht, kan de raad slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien minstens de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke
bestuurder heeft één stem. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s een volmacht
geven. Een bestuurder mag niet meer dan één collega vertegenwoordigen. Behoudens de
in deze statuten voorziene uitzonderingen, worden de beslissingen van de raad van
bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden
met onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Artikel 20. Delegatie
De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap
toevertrouwen aan:
- één of meerdere leden die de titel van gedelegeerde bestuurder dragen;
- één of meer bestuurders of gevolmachtigden die buiten of binnen hun kring zijn
gekozen.
In het geval van meerdere algemene volmachten, zal de raad van bestuur de
respectievelijke bevoegdheden bepalen.
Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte volmachten geven aan om
het even welke mandataris.

De gedelegeerden voor het dagelijkse bestuur, al dan niet bestuurders, mogen eveneens
bijzondere volmachten verlenen aan om het even welke mandataris, maar binnen de
perken van hun eigen delegatie.
De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van in de voorgaande alinea's
genoemde personen intrekken.
Zij legt de bijdragen, de bevoegdheden van de personen aan wie zij delegaties verleent
vast. Zij bepaalt eveneens de vaste of variabele remuneraties, voor zover deze personen
geen bestuurders zijn, in welk geval de remuneratie wordt vastgesteld door de algemene
vergadering.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt, met inbegrip van handelingen in rechte,
vertegenwoordigd:
- ofwel door de Voorzitter van de Raad van Bestuur;
- ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- ofwel binnen de perken van het dagelijkse bestuur en van de bevoegdheden die
hen zijn toegekend, door de gedelegeerde(n) voor het dagelijkse bestuur, samen of
afzonderlijk handelend;
- ofwel binnen de perken van hun mandaten, door mandatarissen.
Deze vertegenwoordigers moeten aan derden geen voorafgaand besluit van de raad van
bestuur voorleggen.
Artikel 22. Onbezoldigd mandaat van de bestuurder
De mandaten van bestuurder en vennoten belast met de controle zijn
onbezoldigd. Aan de bestuurders die belast zijn met een delegatie die bijzondere of
permanente prestaties omvat, kan echter een bezoldiging worden uitgekeerd. Deze
bezoldigingen kunnen in geen geval bestaan uit een deelname aan de winst van de
vennootschap en zij worden vastgesteld door de algemene vergadering.
Artikel 23. Controle
Het is niet nodig om een commissaris-revisor te benoemen, tenzij anders beslist
door de algemene vergadering of opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen. De
algemene vergadering kan een auditor benoemen die zal rapporteren aan de algemene
vergadering. Als geen commissaris of auditor wordt benoemd, kunnen de onderzoeksen controlebevoegdheden van de auditors gedelegeerd worden aan één of meerdere
vennoten die belast worden met deze controle na benoeming door de algemene
vergadering van vennoten. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of
enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een
accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien
hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste
moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In dit geval worden de
opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Titel IV. Algemene vergadering
Artikel 24. Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten. Haar beslissingen zijn
bindend voor allen, zelfs afwezigen of vennoten met een ander standpunt. Ze beschikt
over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk bij wet of deze statuten worden toegekend.
Zij is de enige die het recht heeft om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, om
wijzigingen van het huishoudelijk reglement te bevestigen, om bestuurders,
commissarissen of auditeurs te benoemen, om hen te ontslaan, om hun ontslag te
aanvaarden en om ze kwijting van bestuur te geven, om de jaarrekening goed te keuren.
Artikel 25. Oproeping
De algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur, telkens
wanneer het belang van de vennootschap dat vereist, per e-mail, dan wel op specifiek
verzoek per eenvoudige brief verzonden minstens tien dagen voor de datum van de
vergadering.
De algemene vergadering moet één keer per jaar worden bijeengeroepen, en dat op de
plaats, de datum en het tijdstip vastgesteld door de raad van bestuur, om te beslissen
over de jaarrekening en de kwijting van de bestuurders en eventuele commissarissen en
auditeurs te verlenen. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur
vergadert deze algemene vergadering van rechtswege op de eerste zaterdag van de
maand juni om 14 uur.
De algemene vergadering moet eveneens worden bijeengeroepen binnen een maand na
verzoek daartoe door de vennoten die een vijfde van de aandelen, van alle categorieën,
vertegenwoordigen, dan wel op verzoek van de commissaris of de auditeur.
De plaats waar de algemene vergadering plaatsvindt wordt vermeld in de
oproepingsbrief.
Er kan een specifieke algemene vergadering voor de vennoten van de categorie
“garanten” apart en op identieke manier worden bijeengeroepen, dan wel op verzoek
van de vennoten die een vijfde van de aandelen van de betrokken categorie
vertegenwoordigen. Deze specifieke algemene vergadering kan op digitale manier
plaatsvinden.
Artikel 26. Volmacht
Elke vennoot kan aan een andere persoon die een vennoot is een schriftelijke
volmacht geven om hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en er voor
hem en in zijn plaats te stemmen.
Een vennoot mag niet meer dan twee andere vennoten vertegenwoordigen.
Artikel 27. Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of een andere door hem aangewezen bestuurder. De voorzitter kan een
secretaris aanstellen. De vergadering kan onder de leden een of twee stemopnemers
kiezen.
Artikel 28. Beraadslaging
Een vergadering mag niet beraadslagen over thema’s die niet op de agenda staan.
Behoudens de in deze statuten en de wet voorziene uitzonderingen worden de
beslissingen van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van

aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Er wordt geen rekening gehouden met de
onthoudingen of blanco of ongeldige stemmen.
Elke vennoot beschikt over één stem, ongeacht het aantal aandelen waarover hij
beschikt.
Het stemrecht dat verbonden is aan de aandelen in de vennootschap die opeisbaar maar
niet volgestort zijn, wordt opgeschort.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist wordt gestemd via handopsteken
of bij naamafroeping.
Artikel 29. Bijzondere meerderheden en aanwezigheidsquorum
Wanneer de beraadslagingen gaan over wijzigingen van de statuten, alsook op de
vervroegde ontbinding van de vennootschap, haar fusie of splitsing, is de algemene
vergadering slechts geldig samengesteld als het voorwerp van de voorgestelde
wijzigingen specifiek werd vermeld in de oproepingsbrief, als de aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen en als minstens de helft van de vennoten die
toegelaten zijn tot de categorie “garanten” aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, moet een nieuwe oproeping worden
gedaan en de nieuwe algemene vergadering kan rechtsgeldig beslissen ongeacht het
percentage van het kapitaal vertegenwoordigd in elke categorie.
De beraadslaging over een van de in de bovenvermelde alinea bedoelde punten
is, behoudens bij wet voorziene uitzonderingen, uitsluitend toegestaan als een quorum
van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is bereikt. En als het
gaat over de wijziging van het maatschappelijke doel is een wijziging uitsluitend
toegestaan als een quorum van minstens vier vijfde van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen is bereikt. Bovendien is deze beraadslaging onderworpen
aan een specifieke meerderheid zoals voorzien in artikel 30.
Artikel 30. Specifieke meerderheid voor A-aandelen “garanten”
Beraadslagingen over één van de punten bedoeld in de eerste alinea van artikel
29 of betreffende bevestigingen van toelating of uitsluiting van vennoten die toegestaan
zijn in de categorie “garanten” (A-aandelen), dan wel betreffende wijzigingen aan het
huishoudelijk reglement zijn uitsluitend toegestaan als bovendien een meerderheid van
twee derden binnen de categorie “garanten” (A-aandelen) werd bereikt.
Artikel 31. Processen-verbaal
De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door
het bureau van de algemene vergadering, als er een werd benoemd, en in het andere
geval door de voorzitter van de algemene vergadering en door minstens één bestuurder.
De kopieën of uittreksels die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, moeten
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerde
bestuurder of door twee bestuurders.
Titel VI. Boekjaar – Jaarrekening
Artikel 32. Boekjaar
Met uitzondering van het eerste boekjaar, dat op heden begint en eindigt op
eenendertig december tweeduizend negentien, lopen de boekjaren van één januari tot
en met eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 33. Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook
de balans, de resultatenrekening en de bijlagen erbij op, evenals een bestuursverslag
wanneer de wet dat vereist. Deze zijn onderworpen aan de goedkeuring van de
algemene vergadering.
Artikel 34. Verdeling van de resultaten
Van het nettoresultaat, zoals afgeleid uit de jaarrekening, wordt jaarlijks ten
minste vijf (5%) procent opgenomen om aan de wettelijke reserve toe te wijzen. Deze
opname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het vaste
kapitaal heeft bereikt; zij moet worden heropgenomen wanneer de wettelijke reserve
wordt aangesproken. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene
vergadering, welke beslist over de verdeling van het resultaat op voorstel van het
bestuursorgaan, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en het boekhoudrecht. Er wordt de volgende bestemming aan
gegeven:
1/ een deel zal worden toegewezen aan maatschappelijke en solidaire
doelstellingen, de voortzetting van de activiteiten van de onderneming, de verbetering
van het welzijn van de werknemers, dan wel om resultaatsgebonden premies uit te
keren. De volgorde van prioriteit kan worden vastgesteld in het huishoudelijk
reglement.
2/ Een deel van de jaarlijkse inkomsten van de coöperatieve wordt gebruikt voor
informatie aan haar actuele en potentiële leden en aan het grote publiek.
3/ Het saldo zal eventueel worden gereserveerd, geprovisioneerd, overgedragen
of verdeeld aan de vennoten na beslissing van de algemene vergadering. In het geval van
uitkering aan de vennoten mag de maximum rentevoet in geen geval meer bedragen dan
wat is vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van acht januari
negentienhonderd tweeënzestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van
coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.
4/ Aan de vennoten kan een teruggave worden toegekend naar evenredigheid
van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
5/ Het overschot wordt overgemaakt aan het reservefonds of bijzondere fondsen.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 35. Ontbinding
Naast de wettelijke redenen van ontbinding van de vennootschap, kan zij
eveneens vroegtijdig worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering.
Artikel 36. Vereffening
In het geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het
tijdstip ervan, stelt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan.
Zij bepaalt eveneens wat hun bevoegdheden zijn, de manier waarop wordt vereffend en
hun vergoedingen.
De algemene vergadering komt bijeen na oproeping en onder voorzitterschap van de
vereffenaar of één van de vereffenaars (de voorzitter indien voorhanden),
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Zij behoudt de bevoegdheid om de
statuten te wijzigen om de vereffening tot een goed einde te brengen.

Titel VIII. Diversen
Artikel 37 – Domiciliëringen
Een vennoot, bestuurder, commissaris, auditeur of vereffenaar die in het
buitenland gedomicilieerd is en geen rechtsgeldig aan de vennootschap betekende
woonstkeuze heeft gedaan in België, of die een eventuele wijziging van het postadres of
e-mailadres niet heeft meegedeeld, wordt geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de
maatschappelijke zetel, waar alle akten hem rechtsgeldig zullen kunnen betekend of
meegedeeld worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter
beschikking te stellen van de geadresseerde.
Alle kennisgevingen aan de vennoten van om het even welke categorie
overeenkomstig de statuten of het huishoudelijk reglement worden rechtsgeldig gedaan
per e-mail aan het e-mailadres dat door de vennoot werd meegedeeld op het tijdstip van
zijn toelating in deze hoedanigheid, dan wel aan een ander adres dat hij later op officiële
wijze heeft medegedeeld.
Artikel 38. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan, binnen de perken van de wettelijke en
statutaire bepalingen, alle bepalingen bevatten betreffende de uitvoering van deze
statuten en de regeling van sociale zaken.
Het huishoudelijk reglement wordt gewijzigd door de raad van bestuur en is
onmiddellijk van toepassing, maar moet door de algemene vergadering worden
goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering, met een specifieke meerderheid van
stemmen zoals gespecificeerd in artikel 30.
Artikel 39. Rechterlijke bevoegdheid
Alle geschillen met de coöperatieve vennootschap, haar vennoten, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars betreffende de aangelegenheden van de coöperatieve
vennootschap en de uitvoering van deze statuten, vallen onder de exclusieve
bevoegdheid van de rechtbank van de maatschappelijke zetel, behalve wanneer de
coöperatieve hier uitdrukkelijk van afziet.

