Dematerialisatie in 3
stappen

Dematerialisatie,

de gids voor de niet-genoteerde emittent.

Stap 1:
Wijzig uw statuten

Wettelijk kader
De wetten van 14/12/2005 (art. 7) en van 25/04/2007 (art. 96) voorzien dat vennootschappen
tot 31/12/2013 bij beslissing van hun algemene vergadering van aandeelhouders en onder de
vorm van een authentieke akte, hun statuten kunnen aanpassen zodat:
¢ de effecten die op een effectenrekening zijn ingeschreven, in gedematerialiseerde vorm kunnen bestaan;
¢ ze gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven en de effecten aan toonder van de vennootschap kunnen omzetten in gedematerialiseerde effecten;
¢ ze de nodige regels bevatten om de rechthebbenden van gedematerialiseerde effecten toe te
laten, deel te nemen aan de algemene vergadering.
Naast de omzetting in gedematerialiseerde aandelen, blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan om
de aandelen aan toonder om te vormen in aandelen op naam en de houders ervan in te schrijven
in het register van aandelen op naam.

1. Hoe kunt u in de statuten de mogelijkheid voorzien om
gedematerialiseerde effecten uit te geven?
Raadpleeg hiervoor uw notaris. De statuten van de vennootschap zouden bijvoorbeeld als volgt
kunnen worden gewijzigd:
De aandelen die niet volledig volstort zijn, zijn op naam. De aandelen die volledig volstort zijn en
de overige effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen
de wettelijk voorziene grenzen. Hun houder kan op elk ogenblik en op eigen kosten verzoeken om de
omzetting van zijn effecten in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten.
Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening namens de
eigenaar of houder ervan bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.
Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden voor elke categorie van effecten op
naam. Elke houder van effecten kan het register met betrekking tot zijn effecten raadplegen.
Mogelijke aanvulling:
De effecten aan toonder van de vennootschap die reeds werden uitgegeven en op [DATUM] op
een effectenrekening ingeschreven zijn, bestaan vanaf deze datum in gedematerialiseerde vorm.
De overige effecten aan toonder zullen vanaf [DATUM], zodra zij op een effectenrekening worden
ingeschreven, ook automatisch in gedematerialiseerde effecten worden omgezet.

2. Hoe laat u houders van gedematerialiseerde effecten toe tot uw algemene
vergaderingen?
Voorbeeld van een toevoeging aan de bestaande statuten:
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens [drie/vijf] werkdagen (zaterdagen niet meegerekend) vóór de datum van de algemene vergadering op de maatschappelijke
zetel of op een andere plaats die in de bijeenroeping wordt vermeld, een attest neerleggen
waarin de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling de onbeschikbaarheid van hun
gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt.

Stap 2:
Wijs een Hoofd van de

piramide aan

Stap 3 :
Publiceer de wettelijke
kennisgeving

Wettelijk kader
Wet van 14 december 2005, art. 7§3, alinea 3 (fragment).
Bovendien dienen de betrokken vennootschappen, vóór de in de statuten vermelde omzettingsdatum, samen met een vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder (= Hoofd van de piramide)
de nodige contractuele regelingen te treffen. Contacteer hiervoor uw gebruikelijke contactpersoon
binnen de bank.

Wettelijk kader
Wet van 14 december 2005, art. 7§3, alinea 4 (fragment).
De betrokken vennootschap publiceert zo snel als mogelijk een kennisgeving met vermelding van
de omzettingsdatum en van de vereffeningsinstelling(en) of de erkende rekeninghouder(s) (= Hoofd
van de piramide) die ze voor elke categorie van effecten heeft aangewezen. Die kennisgeving moet
in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, in twee persorganen met nationale verspreiding,
waarvan één in het Nederlands en één in het Frans, en, in voorkomend geval, op de website van de
vennootschap. De kennisgeving moet worden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.

Nom, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise
Avis aux [actionnaires/détenteurs de titres]
Conformément à l’article 7 de la loi du 14 décembre 2005 relative à la suppression des
titres au porteur, la société a désigné Fortis Banque sa (BNP Paribas Fortis) pour être, à
dater du [date du présent avis], teneur de compte agréé au sens de l’article 475ter, second
alinéa du Code des Sociétés pour les titres suivants : [actions/obligations émises par la
société, ISIN n° BE 000.000.000].
Belangrijke opmerking: indien u onze Emittentenrekening hebt onderschreven, wordt de
overeenkomst pas geactiveerd nadat de bank een kopie heeft ontvangen van de kennisgeving die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.

Advies? Informatie? Verrichtingen?
BNP Paribas Fortis is er voor u.

Kantoren

Kom langs in het kantoor
(op afspraak ma-vrij
tot 19 u.; za 9-12 u.)

Bel ons op
tel. 02 433 43 31
Telefoon

(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)

Internet

Surf naar www.
bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven
en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA-nr. 25.879A voor AG Insurance nv.
BNP Paribas Fortis NV - Warandeberg 3; 1000 Brussel; RPR Brussel; BTW BE0403.199.702; FSMA-nr. 25.879 A

Surf mobiel naar
m.bnpparibasfortis.be
GSM

(alle dagen, 24 u. op 24)

V.U. : Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - IN9222 I 12-2013 I 20482_024525685830

Voorbeeld van een kennisgeving:
Naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer
Bericht aan de [aandeelhouders/effectenhouders]
Conform artikel 7 van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en met ingang van [datum/huidig bericht], heeft de vennootschap Fortis
Bank nv (BNP Paribas Fortis) aangesteld als erkende rekeninghouder als bedoeld in artikel
475ter, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, voor de volgende effecten: [aandelen/obligaties van de vennootschap, ISIN nr. BE 000.000.000].

