Vragenlijst om te bepalen of u betrokken bent bij de problematiek van de dematerialisatie van effecten aan toonder.

Eerste stap: is uw vennootschap betrokken partij bij de dematerialisatie?
Heeft uw vennootschap de vorm van een N.V. , van een C.V.A van een in België ingeschreven Europese vennootschap of van
een coöperatieve vennootschap die obligaties aan toonder uitgeeft?
Ja: in dat geval kan de dematerialisatie gevolgen hebben voor uw vennootschap.
 ga door
Neen: Neen: de dematerialisatie is niet van toepassing voor uw vennootschap.
 de dematerialisatie betreft enkel de N.V.'s en de C.V.A's van een Europese vennootschap die ingeschreven is in België
en die effecten uitgeeft. Zijn ook betrokken partij: de coöperatieve venootschappen maar dan enkel in de mate dat zij
obligaties aan toonder uitgeven.

Heeft uw vennootschap effecten aan toonder in omloop?
Ja: dan zal zij in de toekomst moeten kiezen tussen gedematerialiseerde effecten of effecten op naam.
 ga door

Antwoordde u 'ja' op de vorige twee vragen? Ga dan naar de volgende stap.
Tweede stap: de exacte impact van de nieuwe wetgeving op uw vennootschap kennen.
1. Is de identiteit van een aantal of van alle aandeelhouders van uw vennootschap u onbekend?
JA
NEE
2. Telt uw vennootschap meer dan vijf aandeelhouders?
JA
NEE
3. Hebt u er bezwaar tegen dat de aandeelhouders elkaar kennen?
JA
NEE
4. Zijn uw aandeelhouders gesteld op een bepaalde mate van discretie?
JA
NEE
5. Overwegen uw aandeelhouders om schenkingen te doen in het kader van hun successieplanning?
JA
NEE
6. Bent u bereid om de prijs (in tijd en geld) inherent aan die mogelijkheden tot discretie en successieplanning te betalen?
JA
NEE

Derde stap: wat doen?
|| Hebt

u op meer dan drie vragen 'ja' geantwoord op de tweede stap?
 Dan kunt u voor dematerialisatie kiezen.
Maak een afspraak met uw adviseur van De Ondernemersbank van BNP Paribas Fortis. Hij of zij zal u helpen bij uw keuze.

|| In

het andere geval:
 U kunt kiezen voor het register op naam.
U vindt een voorbeeld van een nominatief register op www.dmat.be.
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Neen: de dematerialisatie is niet van toepassing voor uw vennootschap.
 De dematerialisatie betreft alleen vennootschappen met effecten aan toonder.

