BOEYENDAALHOF NV
Horstebaan 3
2900 Schoten
RPR Antwerpen
BTW BE 0440.032.184
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap NV BOEYENDAALHOF (hierna
BOEYENDAALHOF of “de overnemende vennootschap” en BVBA M.S.T. (hierna
“M.S.T. of “de overgenomen vennootschap” hebben in onderlinge samenspraak,
besloten om huidig fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 W. Venn.

1. BESCHRIJVING VAN DE FUSIE

BOEYENDAALHOF overweegt M.S.T. op te slorpen in het kader van een met fusie
door overneming gelijk gestelde verrichting overeenkomstig artikel 676, 1° io. 719
en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Ten gevolge van de ontbinding
zonder vereffening van M.S.T. heeft deze verrichting de overdracht tot gevolg van het
gehele vermogen van M.S.T., zowel de rechten als de verplichtingen, aan
BOEYENDAALHOF. Op de datum van deze verrichting zal BOEYENDAALHOF
eigenaar zijn van alle aandelen van M.S.T..

II.BEPALINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN

1. RECHTS VORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN
VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
1.1. DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP M.S.T. BVBA
a) De over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid M.S.T. met zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten. De vennootschap
is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersonenregister van
Antwerpen) onder het ondernemingsnummer 0457.944.225.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge de akte verleden voor notaris Philippe
Goossens destijds te Grobbendonk op tien mei negentienhonderd zesennegentig,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig mei
nadien onder nummer 9605 29-549.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris
Philippe Goossens te Grobbendonk op twintig februari tweeduizend en twee,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van zestien maart nadien onder
nummer 20020316/290.
Het kapitaal bedraagt 18.600 EUR en is vertegenwoordigd door 750 aandelen.
b) volgens artikel 4 van de statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt:

De aan- en verkoop, productie, in- en uitvoer, verwerking van:
1. bouwmaterialen en aanverwanten;
2. isolatiematerialen;
3. toestellen voor de verwerking van deze materialen
De handel in onroerende goederen.
Het ttitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Raadgeven, adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en
onroerende beleggingen. Het leveren van administratieve diensten.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
roerende en onroerende, commerciële offinanciële handelingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.
De vennootschap zat derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen
met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmetting of hoe
dan ook.
l.2.DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP BOEYENDAALHOF
a) De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap,
BOEYENDAALHOF, met zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten. De overnemende
vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen(rechtspersonenregister te Antwerpen) onder ondernemingsnummer
0440.032.184.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge de akte verleden voor notaris Jan
Boeykens destijds te Antwerpen op zes februari negentienhonderd negentig,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van 6 maart nadien onder
nummer 900306-211.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 22 december 2011, gepubliceerd in de
Bij lagen tot het Belgisch Staatsbiad van 17januari 2012 onder nummer
20120117/0014210.

Het kapitaal bedraagt 248.000 EUR en is vertegenwoordigd door 10.000 aandelen.

b) volgens artikel 4 van de statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt:

De vennootschap heeft tot doet:
het bereiden en leveren, laten bereiden en laten leveren van warme maaltijden,
aanneming van feesten, opvang van bejaarden en algemeen dienstbetoon met
voorgaande, aan nijverheidsinstellingen, kantines, restattrants, kantoren, schoten,
openbare instellingen, verenigingen, particttlieren, enzovoort, inrichten van
hoteldiensten en er met verband houdende verrichtingen.
-

-

Aankoop en verkoop van alle voedingswaren en dranken;

De vennootschap mag in België en in het buitenland atte commerciële, industriële,
financiëte, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelzjkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen,
-

-

de vennootscitap kan zakelijke zekerheden verschaffen;

de vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar doel;
-

Zij kan ook functies van bestttttrder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
2. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE
NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG EN FISCAAL GEACHT
WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, LID 2,2° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
2.1. Uiterlijk voorafgaand aan de verwezenlijking van de met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting zal BOEYENDAALHOF alle aandelen in M.S.T.
verwerven. Het opgeslorpte vermogen zal opgenomen worden in de rekeningen van
BOEYENDAALHOF met ingang van 31 maart 2017, datum waarop de handelingen
van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2.2. De opslorping zal gebaseerd zijn op de rekeningen van M.S.T. per 31 december
2016. Overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de
jaarrekeningen van M.S.T. over het tijdvak tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017
door het bestuursorgaan van M.S.T. opgesteld worden en zullen zij ter goedkeuring
aan de algemene vergadering van BOEYENDAALHOF voorgelegd worden.
3. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN
DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN

ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN
VOORGESTELDE MAATREGELEN
Er worden geen rechten toegekend aan of maatregelen voorgesteld aan de
aandeelhouders van de over te nemen vennootschap.
4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
(ARTIKEL 719, LID 2,4°, VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
In het kader van de met de fusie door overneming geljkgestelde verrichting zal er
geen bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de bestuurders van de over te
nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.
III. VERDUIDELIJKING MET BETREKKING TOT HET VERMOGEN VAN DE
OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
De voornaamste activa van M.S.T. bestaan uit een rekening courant
BOEYENDAALHOF NV.
-

IV. FISCAAL REGIME VAN DE FUSIE
De vooropgestelde met fusie door overneming geljkgestelde verrichting zal geregeld
worden door artikel 210, par. 1, 1°, artikel 211, par. 1, al. 6 en artikel 217, 1° van het
Wetboek van inkomstenbelasting voorzien onder artikel 211, par. 1, al. 1 van het
Wetboek van inkomstenbelastingen.
De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal
gerealiseerd worden met vrijstelling van de vennootschapsbelasting voorzien onder
artikel 211, par. 1, al. 1 van het Wetboek van inkomstenbelasting.
De vooropgestelde fusie door overneming geljkgestelde verrichting zal gerealiseerd
worden met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig 117 en 120, al. 3 va het
Wetboek van registratierechten.
De vooropgestelde met fusie door overneming geljkgestelde verrichting is niet
onderworpen aan de BTW.
V. GELIJKTIJDIGE OPERATIES
De raad van bestuur van BOEYENDAALHOF overweegt, na onderhavige fusie door
opslorping op de dag van de overneming door CARE PROPERTY INVEST, tevens
de volgende verrichting te verwezenlijken: de met fusie door overneming
geljkgestelde verrichting van de Belgische naamloze vennootschap Care Property
Invest (0456.378.070).

Opgesteld te Schoten, op 15 februari 2017, in vier exemplaren, één voor elke
vennootschap en twee voor de griffie van de Rechtbank van Koophandel van
Antwerpen.

BOEYENDAALHOF NV
Vertegenwoordigd door
CARE PROPERTY INVEST NV
Vertegenwoordigd door
Willy Pintens

M.S.T. NV
Vertegenwoordigd door
CARE PROPERTY INVEST NV
Vertegenwoordigd door
Peter Van Heukelom

M.S.T. BVBA
Vertegenwoordigd door
CARE PROPERTY INVEST NV
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ACTIVA
31/12/2016

VASTE ACTIVA

1.367.947,31

IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA

7.367.947,31

B. ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING
1. DEELNEMINGEN
DEELNEMING IN VERBONDEN ONDERNEMINGEN

282000

VLOTTENDE ACTIVA

156.792,05

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

B. OVERIGE VORDERINGEN
TERUG TE VORD. BELASTNOORHEFF

17,04

412000

IX. LIQUIDE MIDDELEN
KBC BANK ZICHTREKENING
KBC BANK SPAARREKENING

TOTAAL ACTIVA

1.367.947,31
1.367.94731
1.367.947,31

17,04
17,04

756.775,01
550300
550350

84.630,72
72.144,29

1.524.739,36

Ç)
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PASSIVA
31/12/2016

819.490,86

EIGEN VERMOGEN

18.600,00

1. KAPITAAL

A. GEPLAATST KAPITAAL
GEPLAATST KAPITAAL

100000

78.600,00
18.600,00
656.703,15

IV. RESERVES

A. WETTELIJKE RESERVE
WETTELIJKE RESERVE

130000

1.860,00
1.860,00

0. BESCHIKBARE RESERVES
BESCHIKBARE RESERVE

133000

654.843,15
654.843,15
144.187,71

V. OVERGEDRAGEN WINST
OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES

140000

144.187,71

VREEMD VERMOGEN

705.248,50

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

701.008,84

F. OVERIGE SCHULDEN
R/C Care Property Invest

489005

4.239,66

X. OVERLOPENDE REKENINGEN
TE BETALEN KOSTEN

TOTAAL

PASSIVA

707.008,84
701.008,84

492000

4.239,66

1.524.739,36

3
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KOSTEN
31/12/2016

II. BEDRIJFSKOSTEN

94.763,45

B. DIENSTEN EN DIVERSEN
SOFflNARE
PUBLIKATIES STAATSBLAD VENNOOTSCHAP
ERELOON BED.REVISOR
ADMINISTRATIEKOSTEN
KOSTEN NEERLEGGING JAARREKENING
SOC BIJDRAGE VENNOOTSCHAP
BEHEERSKOSTEN SODEXO

612015
612080
613100
613120
613550
614012
614052

94.671,45
726,00
237,29
2.414,00
90.000,00
418,75
868,00
7,41

G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN
GEMEENTETAKS / REGISTRATIE /0V

640000

92,00
92,00

V. FINANCIELE KOSTEN

2.327,66

A. KOSTEN VAN SCHULDEN
INTRESTEN RC BOEYENDAALHOF NV
Intresten RC Care Propertylnvest NV

650120
650125

2.182,66
437,48
1.745,18

C. ANDERE FINANCIELE KOSTEN
BANKKOSTEN
Bankkosten

656000
658000

145,00
24,00
121,00

A. BELASTINGEN
ROERENDE VOORHEFFING
GEAKTIVEERDE OVERSCHOTTEN

670020
670100

17,04
-17,04

XI. RESULTAATVERWERKING
OVERGEDRAGEN WINST

TOTAAL KOSTEN

144.187,71
693000

144.187,71

247.278,82
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OPBRENGSTEN
31/12/2016

IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN

B. OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE ACTIVA
INTRESTEN ZICHTREKENING
INTRESTEN TERMIJNBELEGGINGEN

757500
751510

86,18
86,02
0,16

C. ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN
BETALINGSVERSCHILLEN

754000

3,77
3,71
1.594,26

X. BELASTINGEN OP DE RESULTATEN

B. REGULARISERING BELASTINGEN ENZ.
REGULARISATIE VAN GER. BELAST.

771100

239.594,67

XI. RESULTAATVERWERKING
OVERGEDR WINST VORIG BOEKJAAR

TOTAAL OPBRENGSTEN

1.594,26
1.594,26

790000

239.594,67

241.278,82

Mod Word 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
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aan het
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Rechtbank van Koophandel
Antwemen

1 6 FEB. 201?
afdeling ANTWERPLN
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Ondernemingsnr: 0440.032.184
Benaming
(voluit):

BOEYENDAALHOF

(verkort)

Rechtsvorm

t

Volledig adres v.d. zetel:

Naamloze Vennootschap
Horstebaan 3, 2900 Schoten

Onderwerp akte: Geruisloze fusie
Uittreksel uit fusievoorstel d.d. 15 februari 2017
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap NV BOEYENDAALHOF (hierna BOEYENDAALHOF of
“de overnemende vennootschap” en BVBA M.S.T. (hierna “M.S.T. of “de overgenomen vennootschap” hebben in
onderlinge samenspraak, besloten om huidig fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 W. Venn.
1. BESCHRIJVING VAN DE FUSIE
BOEYENDAALHOF overweegt M.S.T. op te slorpen in het kader van een met fusie door overneming gelijk
gestelde verrichting overeenkomstig artikel 676, 10 io. 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van M.S.T. heeft deze verrichting de overdracht tot gevolg van
het gehele vermogen van M.S.T., zowel de rechten als de verplichtingen, aan BOEYENDAALHOF. Op de datum
van deze verrichting zal BOEYENDAALHOF eigenaar zijn van alle aandelen van M.S.T..
II.BEPALINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
1. RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719,
LID 2, 10 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
1.1. DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP M.S.T. BVBA
a) De over te nemen vennootschap is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.S.T. met
zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(rechtspersonenregister van Antwerpen) onder het ondernemingsnummer 0457.944.225.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge de akte verleden voor notaris Philippe Goossens destijds te
Grobbendonk op tien mei negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig mei nadien onder nummer 960529-549.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Philippe Goossens te
Grobbendonk op twintig februari tweeduizend en twee, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van zestien maart nadien onder nummer 2002031 6/290.
Het kapitaal bedraagt 18.600 EUR en is vertegenwoordigd door 750 aandelen.
b) volgens artikel 4 van de statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt:
De aan- en verkoop, productie, in- en uitvoer, verwerking van:
1. bouwmaterialen en aanverwanten;
2. isolatiematerialen;
3. toestellen voor de verwerking van deze materialen
De handel in onroerende goederen.
Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Raadgeven, adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende beleggingen. Het
leveren van administratieve diensten.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen
bevorderen.
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden t Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso

t

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
1.2.DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP BOEYENDAALHOF
a) De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap, BOEYENDAALHOF, met zetel te
Horstebaan 3, 2900 Schoten. De overnemende vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen(rechtspersonenregister te Antwerpen) onder ondernemingsnummer 0440.032.184.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge de akte verleden voor notaris Jan Boeykens destijds te
Antwerpen op zes februari negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 6 maart nadien onder nummer 900306-211.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te
Grobbendonk op 22 december 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17januari 2012
onder nummer 20120117/0014210.
Het kapitaal bedraagt 248.000 EUR en is vertegenwoordigd door 10.000 aandelen.
b) volgens artikel 4 van de statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt:
De vennootschap heeft tot doel:
het bereiden en leveren, laten bereiden en laten leveren van warme maaltijden, aanneming van feesten,
opvang van bejaarden en algemeen dienstbetoon met voorgaande, aan nijverheidsinstellingen, kantines,
restaurants, kantoren, scholen, openbare instellingen, verenigingen, particulieren, enzovoort, inrichten van
hoteldiensten en er met verband houdende verrichtingen.
Aankoop en verkoop van alle voedingswaren en dranken;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van
aard is dat van de vennootschap te bevorderen;
de vennootschap kan zakelijke zekerheden verschaffen;
de vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel;
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
2. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
BOEKHOUDKUNDIG EN FISCAAL GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
2.1. Uiterlijk voorafgaand aan de verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
zal BOEYENDAALHOF alle aandelen in M.S.T. verwerven. Het opgeslorpte vermogen zal opgenomen worden in
de rekeningen van BOEYENDAALHOF met ingang van 31 maart 2017, datum waarop de handelingen van de
over te nemen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de
overnemende vennootschap.
2.2. De opslorping zal gebaseerd zijn op de rekeningen van M.S.T. per 31 december 2016. Overeenkomstig
artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de jaarrekeningen van M.S.T. over het tijdvak tussen
1 januari 2017 en 31 maart 2017 door het bestuursorgaan van M.S.T. opgesteld worden en zullen zij ter
goedkeuring aan de algemene vergadering van BOEYENDAALHOF voorgelegd worden.
3. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS
VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE
HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN
Er worden geen rechten toegekend aan of maatregelen voorgesteld aan de aandeelhouders van de over te
nemen vennootschap.
4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE
FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 4°, VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
In het kader van de met de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal er geen bijzonder voordeel
toegekend worden, noch aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van
de overnemende vennootschap.
III. VERDUIDELIJKING MET BETREKKING TOT HET VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN
VENNOOTSCHAP
De voornaamste activa van M.S.T. bestaan uit een rekening courant BOEYENDAALHOF NV.
-

-

-

-

-

-

IV. FISCAAL REGIME VAN DE FUSIE
De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal geregeld worden door artikel 210,
par. 1, 1°, artikel 211, par. 1, al. 6 en artikel 217, 1° van het Wetboek van inkomstenbelasting voorzien onder
artikel 211, par. 1, al. 1 van het Wetboek van inkomstenbelastingen.
De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden met
vrijstelling van de vennootschapsbelasting voorzien onder artikel 211, par. 1, al. 1 van het Wetboek van
inkomstenbelasting.

De vooropgestelde fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden met vrijstelling
van registratierechten overeenkomstig 117 en 120, al. 3 va het Wetboek van registratierechten.
De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is niet onderworpen aan de BTW.
V. GELIJKTIJDIGE OPERATIES
De raad van bestuur van BOEYENDAALHOF overweegt, na onderhavige fusie door opslorping op de dag
van de overneming door CARE PROPERTY INVEST, tevens de volgende verrichting te verwezenlijken: de met
fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Belgische naamloze vennootschap Care Property Invest
(0456.378.070).
Opgesteld te Schoten, op 15 februari 2017, in vier exemplaren, één voor elke vennootschap en twee voor de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen.

BOEYENDAALHOF NV
Vertegenwoordigd door
CARE PROPERTY INVEST NV
Vertegenwoordigd door
Willy Pintens
Bestuurder

M.S.T. NV
Vertegenwoordigd door
CARE PROPERTY INVEST NV
Vertegenwoordigd door
Peter Van Heukelom
Bestuurder

Op de laatste blz. van

vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening

