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coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
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Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: RPR Antwerpen BE 0427.441.386

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
na statutenwijziging op 24 mei 2014
en zoals gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgische staatsblad op 23/6/2014
AFDELING I - BENAMING - ZETEL - DOEL – DUUR
Artikel 1.- Vorm - Sociaal oogmerk
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk.

Artikel 2.- Benaming
Haar naam luidt: “Oikocredit-be”.
De benaming van de vennootschap, evenals haar vorm en haar kenmerk van vennootschap met
sociaal oogmerk, moeten leesbaar voorkomen op alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven orders en andere van haar uitgaande documenten.

Artikel 3.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Huidevettersstraat 165. Hij kan
worden verplaatst binnen België bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur.
Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere
plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 4.- Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
derden, in participatie met deze laatsten, het stellen van verrichtingen in verband met het
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bevorderen van het belang van haar vennoten bij de realisatie van socio-economische projecten
die haar worden voorgesteld door individuen of verenigingen.
De coöperatieve vennootschap realiseert deze doelstelling onder meer door:
-

het verlenen van leningen aan gunstige voorwaarden;
directe investeringen;
het verlenen van rentesubsidies;
borgstelling bij leningen verstrekt door derden;
het verlenen van beheersbijstand.

Eén en ander conform de regels van een gezond financieel beheer.
Het aldus gedefinieerde doel van de vennootschap moet een sociaal karakter bewaren en mag
in geen geval beogen de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te
verschaffen.
De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren
tenzij die vennoten niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen of daden verrichten die
met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.
De vennootschap mag op algemene wijze alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking van haar eigen doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij kan zich via inbreng, fusie, inschrijving of enig ander middel interesseren voor alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel identiek, analoog of
verwant is met het hare of van aard is om de verwezenlijking van haar eigen doel te bevorderen.

Artikel 5.- Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake
statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden.

Artikel 6.- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het is deels vast en deels
veranderlijk.
Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd
vijftig euro (18.750,00 EUR). Het is volledig volgestort.
Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk voor wat het vaste gedeelte te boven gaat. Dat
gedeelte van het kapitaal varieert als gevolg van de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van
vennoten, van het bijnemen en terugnemen van aandelen en door alle gevallen van beëindiging
van het lidmaatschap van rechtswege. Daarvoor is geen wijziging van de statuten nodig.

Artikel 7.- Aandelen
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam met een nominale waarde
van vijftig euro (50,00 EUR).
De aandelen worden volgestort bij onderschrijving.
Het aantal aandelen dat overeenstemt met het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
moet te allen tijde onderschreven zijn.
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De aandelen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen aan vennoten en dat na akkoord
van de raad van bestuur.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen,
en van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. In geval van onverdeeldheid
mag de vennootschap de rechten verbonden aan de aandelen opschorten tot de erkenning van
één enkele mede-eigenaar als eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen
bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet
vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.
De aandelen die het variabel deel van het maatschappelijk kapitaal uitmaken, kunnen worden
opgesplitst in fracties van aandelen.
Fracties van aandelen zijn te verkrijgen door inschrijving, door overdracht of door het omzetten
van dividend in nieuwe aandelen.

Artikel 8.- Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot beloop van hun inbreng.
Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

Artikel 9.- Vennoten
Zijn vennoten:
1) de huidige vennoten;
2) de natuurlijke- of rechtspersonen die als vennoot door de raad van bestuur worden aanvaard
en die de voorwaarden door deze laatste vastgesteld, onderschrijven;
De beslissing tot aanvaarding of weigering van een nieuwe vennoot wordt genomen door de
Raad van Bestuur; deze beslissing behoeft niet gemotiveerd te worden en er geldt geen verhaal
tegen.
Om te kunnen toetreden moeten deze personen moeten minstens vijf aandelen van de
vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding
inhoudt van de statuten.
3) de personeelsleden van de vennootschap; die (conform artikel 35 van deze statuten) door
de raad van bestuur worden aanvaard en die de voorwaarden door deze laatste vastgesteld,
onderschrijven.
Iedereen kan mits naleving van bovengaande regels vrijwillig tot de vennootschap toetreden.

Artikel 10.- Uittreding
Iedere vennoot mag enkel uittreden of zijn aandelen gedeeltelijke terugnemen tijdens de eerste
zes maanden van het boekjaar.
Bij een gedeeltelijke terugname dient een aandeelhouder minimaal vijf aandelen te behouden.
Ook fracties van aandelen kunnen teruggenomen worden.
Deze uittreding of terugname mag echter worden geweigerd indien zij de vereffening van de
vennootschap tot gevolg zou hebben.
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De aansprakelijkheid van de uittredende vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar
waarin hij uitgetreden is, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek van
vennootschappen.

Artikel 11.- Uitsluiting
Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen
aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met
de belangen van de vennootschap.
De uitsluitingen worden uitgesproken door de raad van bestuur in overeenstemming met de
wettelijke voorschriften terzake.
De uittredende of uitgesloten vennoot heeft recht op de terugbetaling van zijn aandeel, zoals
blijkt uit de balans van het boekjaar waarin de uittreding heeft plaatsgevonden of de uitsluiting
wordt uitgesproken, zonder toekenning van een deel van de reserves. In geen geval kan hem
meer worden terugbetaald dan zijn volgestorte deel op zijn aandeel.

Artikel 12.- Overlijden en gelijkgestelde gevallen
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of ontzetting van een vennoot,
ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn
aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

Artikel 13.- Vereffening
Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de
vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of
de verdeling van het maatschappelijke bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur
tussenkomen.
Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen der
vennootschap en door de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene
vergadering.

Artikel 14.- Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit ten minste
vier en ten hoogste twaalf leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
De samenstelling van de raad van bestuur moet het oecumenisch karakter van de coöperatie
weerspiegelen.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn herkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
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Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.

Artikel 15.- Bezoldiging
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen
met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend; deze beloning
mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Artikel 16.- Vacature bestuurder
In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in
de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er
definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn
voorganger.

Artikel 17.- Geldigheid van beraadslagen
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder
voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is van de ondervoorzitter.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen
en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Over punten buiten de agenda kan beslist worden mits het akkoord van alle aanwezige
bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder
mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij één of meer door de raad van bestuur te
beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is
de stem van de voorzitter beslissend.
De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden
ingeschreven en ondertekend door de voorzitter en minstens twee aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten worden ondertekend door de
voorzitter of door twee bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dat vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur in de gevallen zoals
voorzien door de wet, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 18.- Bevoegdheid
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met
uitzondering van die handelingen die krachtens onderhavige statuten of krachtens de wet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
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Zo kan de raad van bestuur onder meer:
Alle sommen en waarden ontvangen. Alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren. Leningen met
hypothecaire en andere waarborgen opnemen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en
hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere
rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling,
van alle bevoorrechte hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstelling
van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan;
in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op
scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen.
Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.
Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 19.- Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer
van zijn leden of aan derden.
Zo mag hij ondermeer het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch
met inachtneming van de bepalingen van artikel 15 hiervoor.

Artikel 20.- Vertegenwoordigingsbevoegdheid
In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met derden, in of
buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door de voorzitter en een gedelegeerd bestuurder of
één van beide hogergenoemden met een ander bestuurder. Zij kunnen dit gezamenlijk doen en
zonder een beslissing of volmacht van de raad te moeten voorleggen.
Zij kunnen alle stukken of overeenkomsten zonder uitzondering ondertekenen, voor alle
rechtbanken en scheidslieden verschijnen en uittreksels uit alle maatschappelijke verslagen echt
verklaren; dit alles onverminderd de bevoegdheid, die volgens andere artikels van deze statuten
aan één of meer bestuurders of derden wordt overgedragen.

Artikel 21.- Controle
Iedere vennoot heeft individueel een onderzoeks- en controlebevoegdheid op de financiële
toestand van de ven nootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening. Hij kan ter plaatse inzage krijgen van de boeken,
de briefwisseling, de notulen en van alle geschrifte van de vennootschap.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de overeenstemming ervan
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten wordt
overgedragen aan een commissaris of een raad van commissarissen, tenzij de vennootschap
kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij a
vennootschappen.
De commissaris(sen) worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare periode van drie jaar.
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Artikel 22.- Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.
Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van
de rekeningen, op de plaats, datum en uur door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Artikel 23.- Bijeenroeping
De raad van bestuur kan de algemene vergadering samenroepen telkens hij het nuttig oordeelt.
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis de hiervoor aangewezen bestuurder,
doet de bijeenroeping.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt met een gewoon schrijven gericht aan al
de vennoten, uiterlijk vijftien dagen vóór de geplande vergadering, met vermelding van de
agendapunten.
De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op een schriftelijk
verzoek van één of meer vennoten die samen minstens één/derde van de aandeelbewijzen
bezitten. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien. Deze
algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk één maand nadat het verzoek op de
zetel toekwam.

Artikel 24.- Bijlagen
Vijftien dagen voor de algemene vergadering verzendt het bestuursorgaan aan de vennoten die
erom verzoeken onverwijld kosteloos een afschrift van de stukken waarvoor dit wetboek in deze
mogelijkheid voorziet.

Artikel 25.- Voorzitter
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
ontstentenis door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder. De voorzitter vormt een bureau
bestaande uit een stemopnemer en een secretaris.

Artikel 26.- Stemrecht
Op de vergaderingen geeft elk volledig aandeel recht op één stem. Het stemrecht verbonden aan
fracties van aandelen wordt geschorst tot een aandeelhouder een volledig aandeel verkrijgt. Dit
betekent dat fracties niet meetellen in de stemmen.
Elke vennoot mag zich doen vertegenwoordigen door een ander vennoot bij onderhandse
volmacht; conform het document dat daartoe door de raad van bestuur wordt ter beschikking
gesteld.
Bij wijze van uitzondering kan geen enkele vennoot aan de stemming deelnemen voor meer dan
één/tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering
vertegenwoordigd zijn; dit percentage wordt op een twintigste gebracht indien één of meer
vennoten de hoedanigheid hebben van een door de vennootschap in dienst genomen
personeelslid.
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Artikel 27– Beslissingen
Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 28 van deze statuten, beraadslaagt de algemene
vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Fracties van aandelen tellen
niet mee voor de berekening van een meerderheid.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda
voorkomen.
Een vennoot die rechtstreeks belang heeft bij één of meer agendapunten mag hierover niet
stemmen. Bij de berekening van de stemmen, worden zijn stemmen niet in aanmerking
genomen.
De stemming geschiedt op de wijze zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
Voor personenkwesties is geheime stemming verplicht, ten ware eenparig akkoord om anders te
stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de
vertegenwoordigde en aanwezige leden het vraagt.

Artikel 28.- Bijzondere meerderheid
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer de
voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werden vermeld en wanneer zij die aan
de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Als dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Deze zal geldig
kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie/vierden van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist, behalve voor een doelwijziging, waarvoor vier/vijfden nodig
is.

Artikel 29.- Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.
Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Artikel 30.- Huishoudreglement
Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur en van de algemene
vergadering mag door een huishoudreglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de
bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken.

Artikel 31.- Einde boekjaar
Bij het einde van ieder boekjaar worden door de raad van bestuur het verslag, de inventaris en
de jaarrekening opgemaakt, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring dienen te worden
voorgelegd.

Oikocredit-be - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel – België
T +32 (0)473 83 71 45 – be@oikocredit.org – www.oikocredit.org
RPR BE 0427.441.386

Oikocredit-be – gecoördineerde statuten 2014 – pagina 9/10

Artikel 32.- Kwijting aan de bestuurders
De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris worden voorgelezen aan de
algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de
bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting.
De jaarrekening wordt, binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank
van België.

Artikel 33.- Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum worden de handelsboeken afgesloten en stelt de raad van bestuur een
inventaris en een staat van de overeenkomstig de bepalingen op de boekhouding van de
ondernemingen afgesloten rekeningen.
Zodra deze zijn opgesteld, stelt de raad van bestuur een speciaal verslag op over de wijze
waarop de vennootschap het maatschappelijk doel heeft verwezenlijkt dat zij zich krachtens
artikel 4 van onderhavige statuten heeft gesteld.
Dit verslag toont met name aan dat de uitgaven met betrekking tot investeringen, werkingskosten
en vergoedingen derwijze zijn opgevat dat zij de verwezenlijking van het voormelde doel
bevorderen, overeenkomstig de criteria uiteengezet in de statutaire bepaling die in de verdeling
van de winst voorziet.

Artikel 34.- Verdeling van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening, met aftrek van de algemene onkosten, lasten en
afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, vormt de netto winst.
Van deze winst wordt jaarlijks vijf procent afgenomen voor de vorming van een wettelijk
reservefonds. Deze afhouding houdt op verplicht te zijn, wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt, volgens de beslissing van de algemene vergadering, bestemd voor de
verwezenlijking van de interne en externe doelstellingen van de vennootschap vastgesteld volgens de volgende rangorde:
1) het voorschot aan het reservefonds aanvullen;
2) de promotie van activiteiten in en hulp aan ontwikkelingslanden;
3) de hulp en bijstand verleend aan elke organisatie die een gelijkaardig doel nastreeft;
4) het beperkte rechtstreekse vermogensdeel dat de vennootschap aan de vennoten
uitkeert, en dat niet hoger kan zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter
uitvoering van de wet van twintig juli negentienhonderd vijfenvijftig houdende instelling
van een Nationale Raad voor de Coöperatie toegepast op het werkelijk gestorte bedrag
van de aandelen.
Een fractie van een aandeel geeft eveneens recht op een pro rata deel van de winst. Dit betekent
dat eventuele dividenden berekend worden over het volledige kapitaal, inclusief de fracties van
een aandeel.
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Artikel 35.- Aandeelhouderschap personeelsleden
Met uitzondering van de personen die niet volledig handelingsbekwaam zouden zijn, kan elk
personeelslid dat sinds ten minste een jaar in dienst van de vennootschap is, aanspraak maken
op de hoedanigheid van vennoot.
In dit geval is deze ertoe gehouden, zijn voornemen te kennen te geven in een aangetekende
brief gericht aan de raad van bestuur uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de eerste
verjaardag van zijn indienstneming, en op een speciale rekening het bedrag bestemd voor de
inschrijving op de gewenste aandelen te bevriezen. Het aantal aandelen mag niet groter zijn dan
tien, behoudens andersluidende beslissing vanwege de raad van bestuur.
De toelating wordt van kracht op de datum van de gewone algemene vergadering volgend op dit
verzoek.
Het personeelslid dat op aandelen heeft ingeschreven, of aandelen heeft verworven of
ontvangen onder voorbehoud van onderhavige bepaling, verliest automatisch zijn hoedanigheid
van vennoot op de datum van de gewone algemene vergadering der vennoten volgend op het
verlies van zijn hoedanigheid van personeelslid.
In dat geval wordt de terugbetaling van zijn aandelen verricht volgens de waarde vastgesteld in
de recentste goedgekeurde balans en onder de modaliteiten vastgesteld door de algemene
vergadering en uiterlijk binnen het jaar volgend op de datum hiervan.
Krachtens onderhavige statuten wordt elk personeelslid dat sinds ten minste een jaar in dienst
van de vennootschap is, beschouwd als goedgekeurd voor het verwerven of ontvangen van de
aandelen van een ander vennoot.

Artikel 36.- Ristorno
Het eventueel toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato
van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Artikel 37. - Ontbinding - Vereffening
De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk
minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt.
Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de
voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.
In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering één of
meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de
vergoeding die hun toekomt.
Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de
vereffening belast.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap zijn onderworpen aan de toepassing van de
artikel 183 §1 Wetboek van vennootschappen.
Naast de inachtneming van voormelde bepalingen is de vereffenaar ertoe gehouden, ingevolge
een beslissing van de algemene vergadering der vennoten het vereffeningssaldo te bestemmen
overeenkomstig de doelstellingen en de hiërarchie zoals bepaald in de artikelen van onderhavige
statuten met betrekking tot het maatschappelijk doel van de vennootschap en de verdeling van
de winst.
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