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Attest
Ondergetekende, Alvin Wittens, notaris kantoor houdende te 2110 Wijnegem, Merk
semsebaan 79, verklaart bij deze dat op 15 januari 2020 voor zijn ambt de akte werd
verleden inhoudende kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal voor
de naamloze vennootschap “CARE PROPERTY INVEST”, openbare gereglemen
teerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten, RPR
Antwerpen (afdeling Antwerpen) nummer 0456.378.070,
waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend twintig,
Op heden, vijftien januari
Voor mij, Alvin Wittens, notaris met standplaats te Wijnegem, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Michielsens & Wittens geassocieerde notarissen met zetel te
Wijnegem, Merksemsebaan 79, bewaarder van de minuut,
IS BIJEENGEKOMEN
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het
spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een openbare gereglementeerde vast
goedvennootschap (Openbare GVV) “CARE PROPERTYINVEST”, in het kort “CP
Invest”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Horstebaan 3, 2900 Scho
ten, hierna de “Vennootschap” of “CARE PROPERTY INVEST” genoemd (hierna, de
“Raad van Bestuur”).
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Ant
werpen op 30 oktober 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad
van 21 november nadien, onder nummer 19951121/1 76.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor laatst bij akte verleden voor notaris
Alvin Wittens te Wijnegem op 18 december 2019, overgemaakt ter publicatie in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met onder
nemingsnummer 0456.378.070.
OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD
De vergadering van de Raad van Bestuur wordt geopend om zes uur onder het voor
zitterschap van de heer Van Heukelom Peter, hierna genoemd.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD
De Raad van Bestuur is samengesteld uit volgende aanwezige of vertegenwoordigde
personen:
1. de heer Suykens Marc Petrus, geboren te Antwerpen-Berchem op 4januari 1952,
wonende te 2290 Vorselaar, Riemenstraat 76, rjksregister nummer 520104 461 33,
voorzitter
“,

2

MICHIELSENS
& WITTENS
GEASSOCIE~PD~ NOTAPISS~N

2. de heer Van Heukelom Peter Florent Cornelius, geboren te Antwerpen-Wilrijk op
26 augustus 1955, wonende te 2110 Wijnegem, Ruggeveldstraat 103, rijksregister
nummer 550826 387 44,
a&gemeen directeur en gedelegeerd bestuurder
3. de heer Pintens Willy Maria Pierre, geboren te Antwerpen-Merksem op 11 septem
ber 1946, wonende te 8301 Ramskapelle, Biezenmaat 10, rijksregister nummer 460911
16747,
gedelegeerd bestuurder
4. de heer Van den Broeck Dirk Ernestus Jozef geboren te Aniwerpen-Wilrijk op 11
september1956, wonende te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79, rijksregister nummer
560911 435 86,
gedelegeerd bestuurder
5. de heer Van Gorp Paul Oscar Madeleine, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 18 ok
tober 1954, wonende te 8670 Koksijde-Oostduinkerke, Leopold II Laan 167 bus 103,
rijksregister nummer 541018 445 25,
bestuurder
6. mevrouw Riské Caroline Edith Francine, geboren te
Antwerpen-Deurne op 11 mei 1964, wonende te 2980 Zoersel, Vrjgeweide 7, rjksre
gister nummer 640511 406 61,
bestuurder
7. mevrouw Grouwels Brigitte Francine Thérèse Joseph, geboren te Hasselt op 30 mei
1953, wonende te 1000 Brussel, Bordiaustraat 30, rijksregister nummer 530530 204
44,
bestuurder
De bestuurders voormeld onder 2 en 3 zijn fysiek aanwezig. De overige bestuurders
worden hier vertegenwoordigd bij volmacht en voor zoveel als nodig bij sterkmaking
door de bestuurders voormeld onder 2 en 3.
Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd en hebben v66r de aanvang van de vergadering
van de Raad van Bestuur de ontwerpen ontvangen zoals vermeld op de agenda en
beschikten over voldoende tijd om deze documenten te bestuderen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mede en zet uiteen:
A.Dat de bepalingen van de respectievelijke Inbrengovereenkomsten gesloten tussen
de besloten vennootschap HOLDING MYASSIST, met zetel te Zep 7, 1861 Meise (Bel
gië) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnum
mer 0738.596.206 (RPR Brussel), die zich daarbij sterk maakte voor, de besloten ven
nootschap LA REPOSEE, met zetel te Rue du chemin defer 1, 7033 Cuesmes (België)
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0859.666.557 (RPR Bergen Charleroi, afdeling Bergen), respectievelijk de besloten
—
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vennootschap NEWBEAUGENCY, met zetel te rue d’Ellezelles 57, 7321 Blaton (Bel
gië) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnum
mer 0891.267.969 (RPR Bergen Charleroi, afdeling Doornik) (de Inbrengers) en de
Vennootschap op 12 december 2019 (de “Inbrengovereenkomsten”), onverkort van
toepassing blijven en tussen partijen voorrang hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aan
gegeven in deze akte.
B. Dat deze vergadering als agenda heeft:
1. Inbreng in natura van een onroerend goed, bestaande uit een terrein waarop zich
een bestaand woonzorgcentrum bevindt met een huidige capaciteit van 117 woonge
legenheden (bestaande uit 101 ROB-bedden, 10 CVK-bedden en 6 woongelegenhe
den, dewelke momenteel gebruikt worden als opslagruimte) en een groep van 11 in
aanbouw zijnde assistentiewoningen, gelegen te Rue du chemin de fer 1, 7033
Cuesmes (Mons), gekadastreerd onder Mons, 6e divisie Cuesmes, sectie B, nummer
06241X, met een oppervlakte van 8.910 m2 (het “Onroerend Goed La Reposée”) en
een onroerend goed bestaande uit een terrein waarop zich een bestaand woonzorg
centrum bevindt met een huidige capaciteit van 93 woongelegenheden (bestaande
uit 89 ROB-bedden en 4 CVK-bedden) en een groep van 11 erkende assistentiewo
ningen, gelegen aan de rue d’Ellezelles 57, 7321 Blaton (Bernissart), gekadastreerd
onder Bernissart, Sde divisie, sectie C, nummer 3571H, met een oppervlakte van
4.930 m2 (het “Onroerend Goed New Beaugency”j, samen met het Onroerend Goed
La Reposée, de “Onroerende Goederen”) door LA REPOSEE, een besloten ven
nootschap naar Belgisch recht, met zetel te Rue du chemin defer 1, 7033 Cuesmes
(België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met onderne
mingsnummer 0859.666.557 (RPR Bergen Charleroi, afdeling Bergen), respectie
velijk NEW BEA UGENCY, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met ze
tel te rue d’Ellezelles 57, 7321 Blaton (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0891.267.969 (RPR Bergen Char
leroi, afdeling Doornik) (de “Inbrengers”) (de “Inbrengen La Reposée”, respectie
velijk de “Inbrengen New Beaugency”, samen de “Inbrengen”).
-

—

-

1. Kennisname van het verslag van de Commissaris opgesteld met toepassing
van artikel 7:179, §1, tweede lid en 7:197, ~1, tweede lid WVV met betrekking
tot de kapitaalverhoging in natura door middel van de Inbreng La Reposée
Kennisname van het verslag van de Commissaris, opgesteld met toepassing van artikel
7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid WVV~ met betrekking tot o.a. de beoor
deling van de getrouwheid en volledigheid van de in het verslag van de raad van be
stuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens en de beoordeling of de in
het verslag van de raad van bestuur toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethoden van de inbreng in natura en ter beoordeling of de waardebepa
lingen waartoe deze methodes leiden, minstens overeenkomen met het aantal en de
fractiewaarde en met de uitg~ftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
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2. Finalisering en goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Be
stuur opgesteld met toepassing van artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, §1,
eerste lid WVV met betrekking tot de kapitaalverhoging in natura door middel
van de Inbreng La Reposée
Finalisering en goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, op
gesteld met toepassing van artikel 7:179, ~S] eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het
WVV, o.a. met betrekking tot het belang voor de Vennootschap van de Inbreng La
Reposée en de voorgestelde kapitaalverhoging, de beschrijving van de Inbreng La Re
posée, de motivering van de waardering voor de Inbreng La Reposée en de vergoeding
als tegenprestatie voor de Inbreng La Reposée.
3. Kennisname van het verslag van de Commissaris opgesteld met toepassing
van artikel 7:179, §1, tweede lid en 7:197, ~1, tweede lid WVV met betrekking
tot de kapitaalverhoging in natura door middel van de Inbreng New
Beaugency
Kennisname van het verslag van de Commissaris, opgesteld met toepassing van artikel
7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid WVV met betrekking tot o.a. de beoor
deling van de getrouwheid en volledigheid van de in het verslag van de raad van be
stuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens en de beoordeling of de in
het verslag van de raad van bestuur toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethoden van de inbreng in natura en ter beoordeling of de waardebepa
lingen waartoe deze methodes leiden, minstens overeenkomen met het aantal en de
fractiewaarde en met de uitg~ftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
4. Finalisering en goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Be
stuur opgesteld met toepassing van artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, §1,
eerste lid WVV met betrekking tot de kapitaalverhoging in natura door middel
van de Inbreng New Beaugency
Finalisering en goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, op
gesteld met toepassing van artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het
WVV o.a. met betrekking tot het belang voor de Vennootschap van de Inbreng New
Beaugency en de voorgestelde kapitaalverhoging, de beschrijving van de Inbreng New
Beaugency, de motivering van de waardering voor de Inbreng New Beaugency en de
vergoeding als tegenprestatie voor de Inbreng New Beaugency.
5. Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van
de Inbrengen
Voorstel tot verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door
middel van de Inbrengen.
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Voorstel om de Inbrengen te vergoeden door de toekenning aan de Inbrengers van
nieuwe aandelen, waarvan het aantal zal worden bepaald door de in de respectieve
lijke inbrengovereenkomsten bepaalde inbrengwaarde, te delen door de in het verslag
van de Raad van Bestuur bepaalde uitgifteprijs, en indien de uitkomst van de breuk
voor het berekenen van het aantal nieuwe aandelen geen geheel getal is, zal het aantal
nieuwe aandelen worden bepaald door afronding naar de lagere eenheid.
Voorstel om de aandelen uit te geven tegen een prijs die gelijk is aan de volume-ge
wogen gemiddelde aandelenprijs van de Vennootschap van 5 beursdagen v66r de da
tum waarop de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura van de Onroerende
Goederen plaatsvindt (de “Datum van Inbreng”) (de Datum van Inbreng niet inbe
grepen), min het aangekondigd bruto-dividend voor het boekjaar 2019 (0,77 EUR per
aandeel) waarvan de coupon werd onthecht v66r de Datum van Inbreng, en min een
korting van 6,5% (de “Uitgifteprijs “), met dien verstande dat overeenkomstig artikel
26, §2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedven
nootschappen (de “GVV-Wet”), de Uitgifteprijs niet minder mag bedragen dan de
laagste waarde van (i) de netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier
(4) maanden v66r de datum van de inbrengovereenkomst (zijnde 12,35 EUR per aan
deel per 30 september 2019) of naar keuze van de Vennootschap, v66r de datum van
de akte van kapitaalverhoging, en (ii) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig
kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.
Voorstel dat de Vennootschap voor doeleinden van de Inbreng de Datum van Inbreng
als peildatum hanteert.
Voorstel om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het aantal nieuw uit
te geven aandelen, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande
aandelen van de Vennootschap, zijnde (ongeveer) EUR 5,95 per aandeel, waarbij de
uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de euro
cent.
De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen
van de Vennootschap zal worden gelijkgeschakeld.
Het verschil tussen de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en het bedrag dat in
het kapitaal wordt ingebracht, zal aldus, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal
gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS
regels, worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening “uitgiftepremie” ge
noemd, die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en
die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing
van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de
omzetting in kapitaal zoals voorzien in de statuten.
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Het verschil tussen de initiële inbrengwaarde en de totale uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen zal door de Inbrengers worden kwijtgescholden.
De nieuwe aandelen zullen, onder voorbehoud van hun toelating tot de verhandeling
op de gereglementeerde markt Euronext Brussels, worden genoteerd met dezelfde li
quiditeit en aan dezelfde economische voorwaarden als de bestaande genoteerde ge
wone aandelen van de Vennootschap (met dien verstande dat de coupon met betrek
king tot de winst van het boekjaar 2019, voorafgaand aan de Inbrengen, van de be
staande gewone aandelen van de Vennootschap werd onthecht) zodat de Inbrengers
de nieuwe aandelen (met uitzondering van het aantal aandelen waarop een lock-up
van toepassing is) Vrij kunnen verhandelen, onder voorbehoud van de medewerking
van Euronext Brussels en Euroclear, onmiddellijk na de Inbrengen.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in het resultaat van het lopende boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 januari 2020 (de coupon met betrekking tot de winst van
het boekjaar 2019 werd, voorafgaand aan de verwezenlijking van de transactie, van
de bestaande aandelen van de Vennootschap onthecht). Deze nieuwe aandelen evenals
de uitg~ftepremie zullen volledig worden volgestort. De toelating tot de verhandeling
van deze nieuwe aandelen op Euronext Brussels na de uitgij~te ervan zal zo spoedig
mogelijk worden bekomen.
De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam.
6. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging door Inbrengen
7. Wijziging van de statuten
Voorstel tot wijziging van artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te bren
gen met de genomen besluiten.
II. Machtigingen
a.

Machtiging aan gelijk welke bestuurder, aan gelijk welk lid van het directieco
mité en aan Willem Van Gaver en Nathalie Byl, elk van hen alleen handelend,
met recht van indeplaatsstelling om (i) alle persberichten in het kader van deze
akte op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren; (ii) de
aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels in te dienen, en alle stappen te
ondernemen ten aanzien van Euronext Brussels, respectievelijk Euroclear in
het kader van de notering, verhandeling en dematerialisatie van de nieuwe
aandelen, alsook de voorafgaande onthechting van de coupons; en (iii) de
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nieuwe aandelen die worden uitgegeven in te schrijven in het register van aan
delen op naam.
b. Machtiging aan gelijke welke bestuurder, aan gelijk welk lid van het directiecomité en aan Willem Van Gaver en Nathalie Byl, elk van hen alleen hande
lend, met recht van indeplaatsstelling, om (i) al het nodige te doen ten over
staan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrij
ving van de Vennootschap, en om (ii) alle wettelijk vereiste neerleggingen en
publicaties te doen.
c. Machtiging aan gelijk welke bestuurder, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
d. Machtiging aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de in
strumenterende notaris, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, om
alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling
van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren waaronder de ge
coördineerde tekst der statuten) met het oog op (i) de neerlegging van deze
akte en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179, §1, eerste
en tweede lid en 7:197, ~1, eerste en tweede lid WVV ter griffie van de be
voegde ondernemingsrechtbank (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
—

C. Dat de statutenwijzigingen, die hierboven zijn beschreven, de voorafgaande goed
keuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dienen te krij
gen. Deze goedkeuring werd bekomen op 14januari 2020.
D. Dat alle leden van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap “CARE
PROPERTY INVEST” hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze geldig kan
besluiten over de agendapunten.
E. Dat overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de naamloze vennootschap
“CARE PROPERTY INVEST” de besluiten rechtsgeldig genomen worden (i) wanneer
de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden (en
indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee be
stuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn) en (ii) bij meerderheid van de uitge
brachte stemmen, waarbij blanco of ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stem
men worden geteld.
F. Dat de huidige Raad van Bestuur bijeengeroepen is teneinde een kapitaalverhoging
te realiseren binnen het kader van de machtiging haar verleend door de buitengewone
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algemene vergadering van 16 mei 2018 gehouden voor notaris Alvin Wittens te
Wijnegem, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van 12 juni na
dien, onder nummer 20180612/0090633, (zoals uitgebreid door de buitengewone al
gemene vergadering van 18 december 2019, gehouden voor notaris Alvin Wittens te
Wijnegem, overgemaakt ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zoals
voorzien in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap.
De huidige tekst van dit artikel 7 luidt letterlijk:
“ARTIKEL 7- TOEGESTAAN KAPITAAL
De raad van bestuur is gemachtigd om op de data en tegen de voorwaarden die hij zal
vaststellen, in één ofmeerdere keren het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een
maximumbedrag van honderdveertien miljoen negenhonderdeenenzestigduizend
tweehonderdzesenzestig euro zesendertig cent (€ 114.961.266,36).
Deze machtiging is geldig voor een duur van vijfjaar vanaf de bekendmaking van de
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Zij is hernieuwbaar.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd op iedere wijze toegelaten
onder de toepasselijke regelgeving, o.a. door inbreng in geld, door inbreng in natura
of bij wijze van gemengde inbreng of door omzetting van reserves, met inbegrip van
overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen
onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde
van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen)
die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe ef
fecten, overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschap
pen, de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen
en deze statuten. De raad van bestuur kan daarbij nieuwe aandelen uitgeven met de
zelfde rechten als de bestaande aandelen.
In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag
maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke
IFRS-regels, in het geval van een kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur be
slist heeft, door de raad van bestuur op een onbeschikbare reserverekening geplaatst
moeten worden die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uit
maken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een
beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, be
houdens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.
Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in dit artikel, kan de raad van
bestuur tevens warrants (al dan niet aan een ander effect gehecht) en converteerbare
obligaties of obligaties terug betaalbaar in aandelen uitgeven, die aanleiding kunnen
geven tot de creatie van dezelfde effecten waarnaar wordt verwezen in het vierde lid,
en dit steeds met naleving van de toepasselijke regelgeving en deze statuten.
Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in de toepasselijke
regelgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen
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in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald in de toepasselijke regel
geving, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één ofmeer bepaalde personen andere
dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
Desgevallend, dient het onherleidbaar toewijzingsrecht ten minste te voldoen aan de
modaliteiten vermeld in de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vast
goedvennootschappen en artikel 8.1 van deze statuten. Onverminderd de toepassing
van dwingende bepalingen vervat in de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde be
perkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van
toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht,
in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedi
vidend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.
Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in de
toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en arti
kel 8.2 van deze statuten worden nageleefd (met inbegrip van de mogelijkheid een be
drag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodivi
dend). De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder
artikel 8.2 zijn echter niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in
het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle
aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.”
De techniek van het toegestaan kapitaal werd voorzien om een zekere mate van flexi
biliteit, soepelheid en snelheid van uitvoering te bewerkstelligen.
De bijzondere omstandigheden waarin, en de doeleinden waartoe, de Raad van Be
stuur het toegestaan kapitaal kan aanwenden, werden niet-limitatief opgesomd in de
bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604 W. Venn.,
waarvan de buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschap van 16 mei
2018 en 18 december 2019 met unanimiteit kennis hebben genomen.
De Raad van Bestuur heeft op heden reeds tweemaal gebruik gemaakt van de haar
verleende machtiging om het kapitaal te verhogen, met name in 2019 waarbij 1) de
kapitaalverhoging werd vastgesteld op 3 april 2019, waarbij het kapitaal werd ver
hoogd met een bedrag ten belope van in totaal EUR 4.545.602,44 kapitaal en EUR
11.826.477,41 uitg~ftepremie, en 2) de kapitaalverhoging werd vastgesteld op 26juni
2019, waarbij het kapitaal werd verhoogd met een bedrag ten belope van in totaal
EUR 1.831.672,57 en EUR 4.857.111,05 uitgiftepremie.
Het bedrag dat nog beschikbaar is onder het toegestaan kapitaal, bedraagt EUR
108.583.991,35.
De voorziene termijn van vijfjaar om het kapitaal te verhogen, toegestaan door het
huidige artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, is niet verstreken.
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G. Dat het maatschappelijk kapitaal volledig volgestort is.
H. Iedere bestuurder erkent een kopie te hebben ontvangen van de onrwerpdocumen
ten waarvan sprake in de agenda, samen met de oproeping tot onderhavige vergade
ring.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de Raad van Bestuur.
Zij stelt ook vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om te beraad
slagen en te besluiten.
Besluiten
Na beraadsiaging onder de leden van de Raad van Bestuur van de naamloze vennoot
schap “CARE PROPERTY INVEST”, vat de vergadering de agenda aan en keurt zij
volgende besluiten eenparig goed;
Voor zover als nodig erkennen de bestuurders dat de bepalingen van de Inbrengover
eenkomsten de dato 12 december 2019 onverminderd van toepassing blijven voor zo
ver hier niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken:
I.Inbreng in natura van een onroerend goed, bestaande uit een terrein waarop zich
een bestaand woonzorgcentrum bevindt met een huidige capaciteit van 117 woonge
legenhe-den (bestaande uit 101 ROB-bedden, 10 CVK-bedden en 6 woongelegenhe
den, dewelke momenteel gebruikt worden als opslagruimte) en een groep van 11 in
aanbouw zijnde as-sistentiewoningen, gelegen te Rue du chemin de fer 1, 7033
Cuesmes (Mons), gekadastreerd onder Mons, 6e divisie Cuesmes, sectie B, nummer
0624/X, met een oppervlakte van 8.910 m2 (het “Onroerend Goed La Reposée”) en
een onroe-rend goed bestaande uit een terrein waarop zich een be-staand woonzorg
centrum bevindt met een huidige capaciteit van 93 woongelegenheden (bestaande
uit 89 ROB-bedden en 4 CVK-bedden) en een groep van 11 erkende assistentie
wonin-gen, gelegen aan de rue d’Ellezelles 57, 7321 Blaton (Bernissart), gekadas
treerd onder Bernissart, Sde divisie, sectie C, nummer 357/H, met een oppervlakte
van 4.930 m2 (het “Onroerend Goed New Beaugency”, samen me,t het Onroerend
Goed La Reposée, de “Onroerende Goederen”) door LA REPOSEE, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Rue du chemin de fer 1, 7033
Cuesmes (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0859.666.557 (RPR Bergen Charleroi, afdeling Bergen),
respectievelijk NEW BEA UGENCY, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te rue d’Ellezelles 57, 7321 Blaton (België) en ingeschreven in de
Kruispunt-bank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0891.267.969
(RPR Bergen Charleroi, afdeling Doornik) (de “Inbrengers”) (de “Inbrengen La
Reposée”, respectievelijk de “Inbrengen New Beaugency”, samen de “Inbrengen”).
—

-
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1.Kennisname van het verslag van de Commissaris opge-steld met toepassing van
artikel 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid IVVV met betrekking tot de
kapitaal-verhoging in natura door middel van de Inbreng La Reposée
De Raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de Commissaris de dato 15
januari 2020 opgesteld met toepassing van artikel 7:179, ~1, tweede lid en 7:197, §1,
tweede lid WVV met betrekking tot o.a. de beoordeling van de getrouwheid en volle
digheid van de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boek
houdkundige gegevens en de beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden van de in
breng in natura en ter beoordeling of de waardebepalingen waartoe deze methodes
leiden, minstens overeenkomen met het aantal en defractiewaarde en met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Het besluit van het verslag van de Commissaris luidt als volgt:
“De inbreng in natura voor een bedrag van EUR 17.229.464 door La Reposée bv tot
kapitaalverhoging van Care Property Invest nv (“de Vennootschap”), bestaat erin een
terrein waarop zich een bestaand woonzorgcentrum met een huidige capaciteit van
117 woongelegenheden en een groep van 11 in aanbouw zijnde assistentiewoningen,
gelegen te Rue du Chemin de Fer 1, 7033 Mons (Cuesmes), gekadastreerd onder
Mons, 6e divisie Cuesmes, sectie B, nummer 0624/X, met een oppervlakte van 8.910
m2, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe
aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 7:179 en
7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel
dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, de technische nota met
betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019 en rekening houdend met de
door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. De Raad van
Bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de inge
brachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te
geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten
van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, en leidt tot een inbreng
waarde die ten minste overeenkomt met de waarde ad EUR 17.229.464 die in het ont
werp van bijzonder verslag van de Raad van Bestuur is vermeld, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is;
4. Op basis van onze beoordeling geen feiten werden vastgesteld die doen vermoeden
dat de boekhoudkundige enfinanciële gegevens die zijn opgenomen in het ontwerp van
bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, dat de rechtvaardiging bevat voor de uit-
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g~fteprijs en de gevolgen van de transactie voor de vermogens- en lidmaatschapsrech
ten van de aandeelhouders, in alle aspecten van materieel zijnde belang niet getrouw
en toereikend zijn;
5. De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 641.284 nieuwe aan
delen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.”
Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om samen
met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van
de ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen).
2.Finalisering en goedkeuring van het bijzonder ver-slag van de Raad van Bestuur
opgesteld met toepassing van artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV
met betrekking tot de kapitaalverhoging in natura door middel van de Inbreng La
Reposée
De Raad van Bestuur (optredend als Raad van bestuur van de Vennootschap) finali
seert het bijzonder verslag van de Raad van bestuurde dato 15januari 2020 opgesteld
met toepassing van artikel 7:179, ~1 eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV, o.a. met
betrekking tot het belang voor de Vennootschap van de Inbreng La Reposée en de
voorgestelde kapitaalverhoging, de beschrijving van de Inbreng La Reposée, de moti
vering van de waardering voor de Inbreng La Reposée en de vergoeding als tegenprestatie voor de Inbreng La Reposée, en keurt dit goed.
Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om samen
met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van
de ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen).
3.Kennisname van het verslag van de Commissaris opge-steld met toepassing van
artikel 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid WVV met betrekking tot de
kapitaal-verhoging in natura door middel van de Inbreng New Beaugency
De Raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de Commissaris de dato 15
januari 2020 opgesteld met toepassing van artikel 7:179, §1, tweede lid en 7:197, ~S1,
tweede lid WVI4 met betrekking tot o.a. de beoordeling van de getrouwheid en volle
digheid van de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boek
houdkundige gegevens en de beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur
toegepaste waardering en de daartoe aan gewende waarderingsmethoden van de in
breng in natura en ter beoordeling of de waardebepalingen waartoe deze methodes
leiden, minstens overeenkomen met het aantal en defractiewaarde en met de uitgifte
premie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Het besluit van het verslag van de Commissaris luidt als volgt:
“De inbreng in natura voor een bedrag van EUR 16.364.580 door New Beaugency bv
tot kapitaalverhoging van Care Property Invest nv (“de Vennootschap”), bestaat erin
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een terrein waarop zich een bestaand woonzorgcentrum bevindt met een huidige ca
paciteit van 93 woongelegenheden en een groep van 11 erkende assistentiewoningen,
gelegen aan de Rue d’Ellezelles 57, 7321 Bernissart (Blaton), gekadastreerd onder
Bernissart, Sde divisie, sectie C, nummer 357/H, met een oppervlakte van 4.930 m2, in
te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 7:179 en
7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel
dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, de technische nota met
betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019 en rekening houdend met de
door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. De Raad van
Bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de inge
brachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te
geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten
van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde ad EUR 16.364.580 die in het ont
werp van bijzonder verslag van de Raad van Bestuur is vermeld, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is;
4. Op basis van onze beoordeling geen feiten werden vastgesteld die doen vermoeden
dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het ontwerp van
bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, dat de rechtvaardiging bevat voor de uit
gifteprijs en de gevolgen van de transactie voor de vermogens- en lidmaatschapsrech
ten van de aandeelhouders, in alle aspecten van materieel zijnde belang niet getrouw
en toereikend zijn,
5. De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 609.092 nieuwe aan
delen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.”
Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om samen
met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van
de ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen).
4.Finalisering en goedkeuring van het bijzonder ver-slag van de Raad van Bestuur
opgesteld met toepassing van artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV
met betrekking tot de kapitaalverhoging in natura door middel van de Inbreng New
Beaugency
De Raad van Bestuur (optredend als Raad van bestuur van de Vennootschap) finali
seert het bijzonder verslag van de Raad van bestuurde dato 15januari 2020 opgesteld
met toepassing van artikel 7:179, §1 eerste lid en 7:197, ~S1, eerste lid WVV~ o.a. met

]~/j

MICHIELSENS
& WITTENS

GEASSOCIEEPD~ NOTAPISSEN

betrekking tot het belang voor de Vennootschap van de Inbreng New Beaugency en de
voorgestelde kapitaalverhoging, de beschrijving van de Inbreng New Beaugency, de
motivering van de waardering voor de Inbreng New Beaugency en de vergoeding als
tegenprestatie voor de Inbreng New Beaugency, en keurt dit goed.
Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om samen
met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van
de ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen).
5.Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van de
Inbrengen
De Raad van bestuur besluit het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan
kapitaal, door inbrengen in natura.
De Raad van bestuur besluit om de Inbrengen te vergoeden door de toekenning aan
de Inbrengers van in totaal 1.250.376 nieuwe aandelen.
De Raad van bestuur besluit om de aandelen uit te geven tegen een prijs die gelijk is
aan 26,867132 7902923 EUR (hierna afgerond 26,87 EUR). Deze Uitgifteprijs werd
bepaald (i) op basis van de VWAP van de Vennootschap van vijf beursdagen v66r de
datum van inbreng (de datum van inbreng niet inbegrepen), (ii) min het aangekondigd
bruto-dividend voor het boekjaar 2019 zijnde EUR 0, 77op basis van de huidige divi
dendprognose over boekjaar 2019 zoals vermeld in het persbericht van 6 november
2019 voor de eerste 4 beursdagen aangezien de coupon van de bestaande aandelen in
de Vennootschap werd onthecht op 13januari 2020 na beurs en de aftrek van de cou
ponwaarde reeds gereflecteerd wordt in de VWAP van de vijfde beursdag, en (iii) min
een korting van 6,5% (de “Uitgifteprijs”), met dien verstande dat overeenkomstig ar
tikel 26, §2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vast
goedvennootschappen (de “GVV-Wet”), de Uitgifteprijs niet minder mag bedragen
dan de laagste waarde van (i) de netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste
vier (4) maanden v66r de datum van de inbrengovereenkomst (zijnde 12,35 EUR per
aandeel per 30 september 2019) of naar keuze van de Vennootschap, v66r de datum
van de akte van kapitaalverhoging, en (ii) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig
kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.
De Raad van bestuur besluit dat de Vennootschap voor doeleinden van de Inbrengen
de datum van deze akte als peildatum hanteert.
De Raad van bestuur besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een
bedrag van EUR 7.439.112,02 gelijk aan het aantal nieuw uit te geven aandelen, zijnde
1.250.376 vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen
van de Vennootschap, zijnde (ongeveer) EUR 5,95 per aandeel, waarbij de uitkomst
van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent.
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De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen
van de Vennootschap zal worden gelijkgeschakeld.
Het verschil van EUR 26.154.931,98 tussen de totale uitg~fteprijs van de nieuwe aan
delen (EUR 33.594.044,00) en het bedrag dat in het kapitaal wordt ingebracht (EUR
7.439.112,02), zal aldus worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening “uit
g~ftepremie” genoemd, die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden
zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd ofafgeschaft worden dan met
een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging,
behoudens de omzetting in kapitaal zoals voorzien in de statuten.
Het verschil tussen de initiële inbrengwaarde en de totale uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen zal door de inbrenger worden kwijtgescholden. Dit betekent dat geen nieuw
aandeel wordt uitgegeven voor een saldo van EUR 25,97, dat wordt kwijtgescholden
door de Inbrengers.
Partijen zullen alles in het werk stellen (voor zover dit binnen hun controle ligt) opdat
de nieuwe aandelen onmiddellijk na de Inbrengen (en uiterlijk de eerste beursdag na
de Inbreng) worden genoteerd op de gereglementeerde markt Euronext Brussels, met
dezelfde liquiditeit en aan dezelfde economische voorwaarden als de bestaande geno
teerde gewone aandelen van de Vennootschap (met dien verstande dat de coupon met
betrekking tot de winst van het boekjaar 2019, voorafgaand aan de Inbrengen, van de
bestaande aandelen van de Vennootschap werd onthecht) zodat de Inbrengers de
nieuwe aandelen (met uitzondering van de aandelen waarop een lock-up van toepas
sing is) vrij kunnen verhandelen, onder voorbehoud van de medewerking van Euronext
Brussels en Euroclear, onmiddellijk na de Inbrengen.
De Vennootschap zal met medewerking van de Inbrengers alles in het werk stellen om
de vlotte medewerking van Euronext Brussels en Euroclear te verzekeren. Mochten er
zich in dat kader moeilijkheden voordoen of worden er voorwaarden gesteld door Eu
ronext Brussels en/of Euroclear zullen Partijen oplossingen zoeken die een zo spoedig
mogelijke notering van de nieuwe aandelen met dezelfde liquiditeit en aan dezelfde
economische voorwaarden als de andere aandelen mogelijk maakt teneinde de aflos
sing van de bestaande leningen door de Inbrengers mogelijk te maken.
Deze nieuwe aandelen, coupon nr. 12 en volgende aangehecht, zullen dezelfde rechten
hebben als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en zullen delen in het
resultaat van het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1januari2020
(de coupon met betrekking tot de winst van het boekjaar 2019 werd, voorafgaand aan
de verwezenlijking van de transactie, van de bestaande aandelen van de Vennootschap
onthecht). Deze nieuwe aandelen evenals de uitg~ftepremie zijn volledig volgestort. De
toelating tot de verhandeling van deze nieuwe aandelen op Euronext Brussels na de
uitgifte ervan zal zo spoedig mogelijk worden bekomen.
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De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven in de vorm van aandelen op naam.
De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit dat op basis van het voorgaande de totale
uitgifteprijs van de aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng
New Beaugency en de Inbreng La Reposée EUR 33.594.044,00 bedraagt.
6. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaal-verhoging door Inbrengen
Tussenkomst:
Zijn hier tussengekomen en mede verschenen,:
1. De besloten vennootschap “LA REPOSEE”~ met zetel te 7033 Cuesmes, rue du
Chemin de Fer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Bergen- Charleroi (af
deling Bergen) met ondernemingsnummer 0859.666.557.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Edouard Jacmin te Doornik (Marquain) op
14 juli 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van 25 juli
nadien, onder nummer 20030725/0081275.
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Eric
Spruyt te Brussel, op 14 januari 2020, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Alhier vertegenwoordigd door haar twee bestuurders, te weten:
-de heer Kluppels Luc Maria, geboren te Willebroek op 6 februari 1960, rjksregis
ternummer 60.02.06-309.09, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Eikevlietbaan 24
A.
-de besloten vennootschap Morander, met zetel te 9250 Waasmunster Edgard Heir
mandreef 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister 0890.727.937. Opgericht bij
akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 juli 2007,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van 19 juli nadien, onder
nummer 07106848.
Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten me
vrouw Dullaert Birgit, wonende te 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 8.
Beiden in deze hoedanigheid benoemd ter gelegenheid van de algemene vergadering
de dato 13januari 2020, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2. De besloten vennootschap “NEW BEAUGENCY”, met zetel te 7321 Bernissart
(Blaton), Rue d ‘Ellezelles 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister Bergen
Charleroi (afdeling Doornik) met ondernemingsnummer 0891.267.969.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Edouard Jacmin te Doornik (Marquain) op
26juli 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus
nadien, onder nummer 2 0070814/0120876.
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Eric
Spruyt te Brussel, op 14 januari 2020, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Alhier vertegenwoordigd door haar twee bestuurders, te weten:
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-de heer Kluppels Luc Maria, geboren te Willebroek op 6 februari 1960, rijksregis
ternummer 60.02.06-309.09, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Eikevlietbaan 24
A.
-de besloten vennootschap Morander, met zetel te 9250 Waasmunster Edgard Heir
mandreef 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister 0890.727.937. Opgericht bij
akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 juli 2007,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van 19 juli nadien, onder
nummer 07106848.
Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten me
vrouw Dullaert BirRit, wonende te 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 8.
Beiden in deze hoedanigheid benoemd ter gelegenheid van de algemene vergadering
de dato 13januari 2020, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Hierna beiden genoemd de “Inbrengers
“.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalsverhoging op het kapitaal wordt
ingeschreven in natura, door de tussenkomende besloten vennootschap NEW
BEA UGENCY, voornoemd, door inbreng in natura van volgend onroerend goed:
GEMEENTE BERNISSART vijfde afdeling/Blaton
Een woonzorgcentrum (met een huidige capaciteit van 93 woongelegenheden (be
staande uit 89 ROB-bedden en 4 CVK-bedden) en een groep van 11 erkende assisten
tiewoningen), gelegen aan de rue d’Ellezelles 57, volgens titel ten kadaster gekend
sectie C nummers 357/B, 357/D en 3571F, voor een totale oppervlakte van 4.930 vier
kante meter, thans ten kadaster gekend sectie C nummer 357H P0000, voor zelfde
oppervlakte(het “Onroerend Goed New Beau~gency”).
Oorsprong van eigendom
De besloten vennootschap “NEW BEAUGENCY” is eigenaar van de ingebrachte ei
gendom om het te hebben verkregen,
deels ingevolge fusie door opslorping vanwege de naamloze vennootschap “LE
BEA UGENCY” te Blaton, blijkens akte verleden voor notaris Edouard Jacmin te
Doornik op 24 april 2008, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Doornik op 16
mei nadien, onder referte 42-T-16 MAl 2008-0771 7,
deels ingevolge inbreng door de heer Koulougli Ludovic en mevrouw Carette San
drine blijkens akte verleden voor notaris Edouard Jacmin te Doornik op 31 december
2014, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Doornik op 8januari 2015, onder
referte 42- T-08/01/2015-00262.
Verklaring
De verschijners verklaren overeenkomstig de bepalingen van de respectieve Inbrengovereenkomsten volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid
en de waarde van het hoger beschreven Onroerend Goed New Beaugency, die zich
van nu after beschikking van de vennootschap bevinden, er geen verdere beschrijving
van te verlangen en de optredende notarissen te ontslaan van elke rechtvaardiging
terzake.
Algemene voorwaarden van de inbreng
-

-

-

-
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1/Het Onroerend Goed New Beaugency wordt ingebracht onder de voorwaarden en
modaliteiten bepaald in de Inbrengovereenkomst, vrij van enige zakelijke ofpersoon
lijke zekerheid, hypotheek, hypothecair mandaat, pand, voorrecht, pand op de han
delszaak, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, retentierecht, eigendomsvoorbehoud,
voorkeurrecht, voorkooprecht, terugkooprecht, goedkeuringsrecht, huur, gebruiks
recht, optie, contractuele rechten van derde partijen, beslag of enig mandaat gegeven
aan enige persoon of overeenkomst afgesloten ter vestiging van een of meer lasten
zoals hiervoor bedoeld of enige vordering in rechte ten laste van het Onroerend Goed
New Beaugency, behoudens anders aangegeven in de Inbrengovereenkomsten.
De verkrjgende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen
voortvloeiend uit de in voormelde akten vervatte bedingen voor zover deze thans nog
van toepassing zijn.
2/De verkrjgende vennootschap verweift vanaf heden de eigendom en het genot van
de ingebrachte goederen en zal vanafzelfde datum ook alle belastingen, taksen, lasten
en voorheffingen verschuldigd vanaf de datum van deze akte betalen.
3/De hoger vermelde omvang van de goederen, en het verschil in min of meer, zelfs
al overtreft dit één/twintigste, zal tot voordeel van de verkrjgende vennootschap strek
ken of een verlies voor haar uitmaken.
4/De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichting opgegeven.
5/De verschijners verklaren volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voor
schreven goederen en zij ontslaan uitdrukkelijk de inbrenger en de optredende notaris
dit gebruik alhier te vermelden. De verkrjgende vennootschap treedt dienaangaande
in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger. Ten opzichte van de eventuele huur
ders zal de verkrjgende vennootschap in alle rechten en plichten treden van de in
brenger.
7/ De kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de Inbrenger met
dien verstande dat deze zijn inbegrepen in de Inbrengwaarde zoals bepaald in de res
pectieve Inbrengovereenkomst en die in aanmerking werd genomen voor het bepalen
van het aantal nieuwe aandelen.
Administratieve bepalingen
Vermeldingen en verklaringen voorzien in artikel D.IV.99 van het Waalse Wetboek
van Ruimtelijke Ontwikkeling, afgekort WWRO:
De inbrenger verklaart met betrekking tot het Onroerend Goed New Beaugency:
1. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
a) Normen:
Het Onroerend Goed New Beaugency is volgens het gewestplan Doornik-Leuze-Pe
ruwelz gelegen in woongebied;
Het Onroerend Goed New Beaugency is om redenen van ligging niet geheel of ge
deeltelijk onderworpen aan de toepassing van een gewestelijke stedenbouwkundige
gids;
-

-

het Onroerend Goed New Beaugency is niet onderworpen aan een gewestelijke ste
denbouwkundige handleiding;
-

]~/j

MICHIELSENS
& WITTENS

GEASSOCIEEPDE NOTARISSEN

het Onroerend Goed New Beaugency valt niet onder een ontwerp van gewestplan;
het Onroerend Goed New Beaugency valt niet onder een gemeentelijk plan van aan
leg, een meergemeentelijk ontwikkelingsplan, een gemeentelijk plan, een gemeente
lijke stedenbouwkundige handleiding, of een ontwerp van één van deze normen;
b) Ver~gunningen:
het Onroerend Goed New Beaugency heeft het voorwerp uitgemaakt van een bouw
vergunning, als volgt:
1) bouwvergunning afgeleverd door de gemeente Bernissart op 11 december 1989 aan
de naamloze vennootschap Le Beaugency voor de bouw van een tehuis voor ouderen
2) bouwvergunning afgeleverd door de gemeente Bernissart op 15 december 1993 aan
de naamloze vennootschap Le Beaugency voor de uitbreiding van een tehuis voor ou
deren
3) bouwvergunning afgeleverd door de gemeente Bernissart op 24januari 2011 aan
de besloten vennootschap New Beaugency voor de uitbreiding van een rusthuis
4) bouwvergunning afgeleverd door de gemeente Bernissart op 23 september 2014
aan de heer Koulougli voor de bouw van een serviceresidentie
het Onroerend Goed New Beaugency heeft het voorwerp niet uitgemaakt van een
verkavelingsvergunning.
het Onroerend Goed New Beaugency maakt geen voorwerp uit van enige milieuver
gunning noch van enige milieuverklaring van de klasse III, zodat het niet nodig is ar
tikel 60 van het RGPE (algemeen reglement voor milieubescherming) te vermelden.
c) Informatiedocumenten:
het Onroerend Goed New Beaugency heeft sinds minder dan twee jaar geen voor
werp uitgemaakt van een stedenbouwkundig attest;
het Onroerend Goed New Beaugency heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een
verkavelings- of urbanisatievergunning afgeleverd na 1 januari 1977;
het Onroerend Goed New Beaugency heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een
geldig eigendomsattest;
het Onroerend Goed New Beaugency heeft niet het voorwerp uitgemaakt van opmer
kingen van het gemeentecollege ofde gedelegeerde ambtenaar overeenkomstig artikel
D.IV 102 (afdeling waarvoor geen bouwvergunning vereist is)
Partijen erkennen van ondergetekende notaris een kopie te hebben ontvangen van de
stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd door de gemeente Bernissart op 17 de
cember 2019 en ontslaan ondergetekende notaris van de verplichting om de inhoud
van voormelde inlichtingen letterlijk in huidige akte over te nemen.
Niettegenstaande de informatieplicht van de inbrenger en de te verkrijgen wettelijke
stedenbouwkundige inlichtingen, verklaart de ontvangende vennootschap op de
hoogte te zijn van de mogelijkheid om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle
inlichtingen (over voorschriften, vergunningen, e.d.) in te winnen omtrent de steden
bouwkundige situatie van het Onroerend Goed New Beaugency bij de bevoegde dien
sten.
Bovendien vestigt ondergetekende notaris in het bijzonder de aandacht van de ontvan
gende vennootschap, die dat uitdrukkelijk erkent, op het belang en de noodzaak dat hij
-
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persoonlijk, bovenop de stedenbouwkundige opzoeking die door de notaris wordt uit
gevoerd overeenkomstig de toepasselijke regionale wetgeving, nakijkt of het overge
dragen Onroerend Goed New Beaugency in overeenstemming is met de door de be
voegde autoriteiten afgeleverde vergunningen, evenals de wettelijkheid van de werken
die sinds de dag van zijn bouw uitgevoerd werden of uitgevoerd zouden worden, door
zich te wenden tot de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar het Onroerend
Goed New Beaugency gelegen is, zonder dat dit enige afbreuk doet aan de bepalingen
van de Inbrengovereenkomst. Aan die dienst kan hij de overlegging vragen van alle
vergunningen die afgeleverd werden vanaf de dag van de bouw van het gebouw tot op
heden, teneinde na te gaan of er geen enkele handeling of werken in het Onroerend
Goed New Beaugency werden uitgevoerd die in overtreding zijn met de stedenbouw
kundige voorschriften die voorkomen in de verschillende stedenbouwkundige vergun
ningen.
d) stedenbouwkundiRe toestand stedenbouwkundi,ge inbreuken
De inbrenger waarborgt de ontvangende vennootschap dat de handelingen en wer
ken die hij persoonlijk aan het hoger omschreven Onroerend Goed New Beaugency
heeft uitgevoerd, in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschnften.
De inbrenger verklaart bovendien, overeenkomstig artikel D.IV.99, § 1, 40, dat hij
geen handelingen en werken heeft uitgevoerd of in stand gehouden die een inbreuk
vormen krachtens artikel D. VII.], § 1, 1, 20 of 7°, en dat op heden geen enkel procesverbaal van vaststelling van inbreuken is opgesteld.
Met uitzondering van hetgeen eventueel hierboven is vermeld, verklaart de inbrenger
dat het hoger beschreven Onroerend Goed New Beaugency niet het voorwerp uitmaakt
van een stedenbouwkundige vergunning of attest waarin de mogelijkheid wordt voor
zien om er enkele van de handelingen en werken uit te voeren of te behouden die wor
den voorzien in de toepasselijke gewestelijke wetgevingen en dat hij zich hoegenaamd
niet verbindt inzake de mogelijkheid om op het Onroerend Goed New Beaugency de
handelingen en werken uit te voeren of te behouden die in voormelde wetgevingen zijn
voorzien.
Geen werken en/of handelingen vermeld in artikel D.IV.4. van de « Code du dévelop
pement territorial » (afgekort « CoDT ») mogen op het eigendom worden opgericht of
uitgevoerd zonder een stedenbouwkundige vergunning te hebben verkregen.
De ontvangende vennootschap erkent te weten dat er regels bestaan met betrekking
tot het vervallen verklaren van de stedenbouwkundige vergunningen;
De ontvangende vennootschap erkent te weten dat ondanks het bestaan van een ste
denbouwkundig attest hij niet ontheven wordt van de verplichting om de vereiste ver
gunning aan te vragen en te verkrijgen.
De ontvangende vennootschap erkent tevens dat ondergetekende notaris, v66r de tot
standkoming van de overeenkomst, zijn aandacht heeft gevestigd op:
het dubbele stelsel van strafrechtelijke sancties en/of burgerlijke herstelmaatregelen
die samenhangen met het bestaan van stedenbouwkundige inbreuken en meer in het
bijzonder op de mogelijkheid die aan de bevoegde overheden (Gemeente en/of afge
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vaardigd ambtenaar) wordt geboden om, met de toestemming van een rechter, het te
rugbrengen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, de uitvoering van aanpas
singswerken, offinanciële sancties op te leggen;
de daarmee samenhangende verplichting uit hoofde van de eigenaar van een onroe
rend goed om onverwijld het bestaan van elke inbreuksituatie recht te zetten, hetzij
door het verkrijgen van een regularisatievergunning, hetzij door het terugbrengen van
de plaats in de oorspronkelijke toestand, vanaf de aflevering van het Onroerend Goed
New Beaugency.
2. Maatre~’elen inzake ontei,genin~ van land en daadwerkelijke ruimtelijke ordening
Het voornoemde Onroerend Goed New Beaugency is niet gelegen binnen een van de
omtrekken voor een te herontwikkelen locatie, een locatie met herstel van landschap
en leefmilieu, binnen de stedelijke verkavelingsomtrek of binnen de omtrek van heropleving bedoeld respectievelijk in artikelen D. Vi, D. V. 7, D. V.9, D. V12 of D. V13
van CoDT.
Daarenboven komt voornoemd Onroerend Goed New Beaugency niet in aanmerking
voor een onteigeningsplan of een ontwerp van onteigeningsplan noch voor een recht
voor voorkoop en het is niet opgenomen in een plan voor permanente bewoning.
3. Beschermin,g van het Erfgoed
Het Onroerend Goed New Beaugency:
is niet ingeschreven op de beschermingslijst van artikel 15 van het Waalse Wetboek
van het Erfgoed;
valt niet onder een indelingsprocedure of is ingedeeld, in de zin van dezelfde code
(artikel 16 van het Waalse Wetboek van het Erfgoed);
bevindt zich niet in een beschermingszone van dezelfde code (artikel 21 van het
Waalse Wetboek van het Erfgoed);
waarnaar niet wordt verwezen op de archeologische kaart in de zin van dezelfde code
(artikel 13 van het Waalse Wetboek van het Erfgoed);
is niet onderworpen aan een beschermende maatregel in het kader van de erf
goedwetgeving in het Duitse taalgebied;
is niet opgenomen in de gewestelijke erfgoedinventaris, opgenomen in de gemeente
lijke inventaris of opgenomen in het kleine volkserfgoed dat financiële steun van het
Gewest geniet of heeft genoten, in de zin van de Waalse Erfgoedcode.
4. Overstromin~s~gebied
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen,
verklaart de inbrenger dat naar zijn weten het Onroerend Goed New Beaugency, voor
werp van deze akte zich niet bevindt in een door de Waalse regering afgebakend zone
als zijnde een gebied voor mogelijke overstroming door overlopen van waterlopen.
Technische gegevens uitrustingen.
Het voormeld Onroerend Goed New Beaugency is uitgerust met een installatie voor
de zuivering van a~alwater en is opgenomen in een saneringsgebied (gezamenlijke
sanering overeenkomstig P.A.S.H. van Schelde-Leie goedgekeurd door Besluit van de
Waalse Regering van 10 november 2005) in het saneringsplan per onderstroomgebied
vastgelegd krachtens het Waterwetboek.
-
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Het voornoemde Onroerend Goed New Beaugency verschaft toegang tot een weg die
uitgerust is met water- en elektriciteitsleidingen, met een wegverharding en die vol
doende breed is, rekening houdende met de ligging.
5. NatuurerfRoed
Het Onroerend Goed New Beaugency is niet gelegen in een domaniaal natuurreser
vaat of een erkend natuurreservaat, noch in een bosreservaat, noch in een Natura
2000-gebied en bevat geen wetenschappelijk waardevolle holte, en ook geen biolo
gisch waardevol vochtig gebied, in de zin van artikel D.IV.57, 2° tot 4°. De Inbrenger
verklaart dat het Onroerend Goed New Beaugency gelegen is in de perimeter van het
‘Parc Naturel des Plaines de l’Escaut’.
Waalse huisvestingscode verhuurvergunning brandmelders
De partijen verklaren dat zij zijn gewezen op de bepalingen van de Waalse Huisves
tingscode en meer in het bijzonder:
de voorschriften van artikelen 9 tot 13 van voormelde Code waarin de verplichting
wordt opgelegd om van de Gemeenteraad een verhuurvergunning te verkrijgen voor
de huisvestingscategorieën bedoeld in voormelde bepalingen;
op de verplichting voorzien in artikel 4bis van dezelfde Code om vanaf] juli 2006
elke individuele of collectieve huisvesting uit te rusten met brandmelders.
alsook op de toepasselijke straffen ingeval van niet-naleving van deze bepalingen, en
meer bepaald de mogelijkheid die aan de overheid is toegekend om bewarende maat
regelen of de uitvoering van werken te bevelen, of een toegangsverbod of de onbe
woonbaarheid van de betrokken huisvesting uit te vaardigen.
1. Bodemtoestand: beschikbare informatie houderschap
A. Beschikbare informatie
Het eensluidend verklaarde uittreksels van de databank ondergrond van 20 novem
ber 2019, vermeldt hetgeen volgt: “dit perceel is niet onderworpen aan de verplichtin
gen overeenkomstig het bodemdecreet
De overdrager of diens vertegenwoordiger verklaart dat hij de overnemer ingelicht
heeft over de inhoud van het (de) eensluidend verklaard(e) uittreksel(s), voor het op
maken van de overdrachtsovereenkomst.
De overnemer of diens vertegenwoordiger erkent dat hij werd ingelicht over de in
houd van het (de) eensluidend verklaard(e) uittreksel(s).
B. Verklaring van niet-houderschap van de verplichtingen
Geen houder
De overdrager bevestigt, zo nodig, dat hij geen verplichtinghouder is in de zin van
artikel 2,39° van het Decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodem
sanering hierna “Waals bodemdecreet” dit wil zeggen verantwoordelijk voor een
of meer verplichtingen opgesomd in artikel 19, eerste lid van voornoemd decreet.
De overdrager is niet op de hoogte van enig feit die de verontreiniging van het Onroe
rend Goed New Beaugency kan hebben veroorzaakt.
C. Verklaring van bestemming
Ondervraagd over de bestemming die hij overweegt voor het Onroerend Goed New
Beaugency, vanuit de administratieve regelgeving m.b.t. de bodemtoestand bekeken,
—
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verklaart de overnemer dat hij het Onroerend Goed New Beaugency tot het volgend
gebruik wenst te bestemmen: “III Woongebied”.
Waals Landbouwwetboek Grondobservatorium.
Na te zijn ingelicht over de bepalingen inzake het Waalse Grondobservatorium, opge
nomen in het Waalse Landbouwwetboek, en meer bepaald de verplichting, voor de
notaris, om aan voormeld Observatorium elke verkoop van een “landbouwperceel” of
een “landbouwgebouw” te melden, verklaart de inbrenger, op de vraag van onderge
tekende notaris naar de effectieve en huidige bestemming van het overgedragen On
roerend Goed New Beaugency— ongeacht of het al dan niet in een landbouwgebied is
gelegen, of al dan niet is ingeschreven in SiGeC dat er momenteel geen enkele land
bouwactiviteit wordt beoefend op of in het verkochte Onroerend Goed New
Beaugency.
Ondergetekende notaris zal gelet op het hierboven vermelde en gelet op het voorwerp
van onderhavige akte, niet overgaan tot de kennisgeving van onderhavige akte aan het
Grondobservatorium.
Waalse wooncode
De partijen erkennen door de instrumenteerde notaris te zijn ingelicht over de beschik
kingen van de Waalse wooncode die het verhuren van de collectieve huisvestingen en
van de kleine individuele huisvestingen, die als hoofdwoonplaats worden gehuurd, en
van de kleine individuele huisvestingen waarvan de bestemming de huisvesting van
student in Waals gebied is, aan het verkrijgen van een voorafgaande vergunning voorlegt. In dit verband verklaart de inbrenger dat deze wetgeving het overgedragen On
roerend Goed New Beaugency niet betreft.
Stookolietank
De partijen verklaren kennis te hebben van het besluit van de Waalse regering van
dertig november twee duizend met betrekking tot de verplichting om een dichtheidstest
uit te voeren en om een systeem tegen overstroming te plaatsen voor stookolietanks
met een inhoud van drie duizend (3.000) liter en meer. In dit verband verklaart de
inbrenger dat er een stookolietank van 9.000 liter aanwezig is in of op het hierbij
overgedragen Onroerend Goed New Beaugency.
De inbrenger verklaart het keuringsattest afgeleverd op 30 maart 2015 te hebben over
gemaakt aan de ontvangende vennootschap.
Hypothecaire toestand ontslag ambtshalve inschrijving rechtsbekwaamheid
Het eigendom wordt ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, voor
recht, hypotheek, in- of overschrijving.
—

—

—
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Het totaalbedrag van de inbreng in natura van het Onroerend Goed New Beaugency
beloopt zestien miljoen driehonderdvierenzestigduizend vijjhonderdtachtig euro
(€16364580,00), zijnde de geschatte waarde van het ingebrachte onroerend goed,
welke waarde overeenstemt met de waarde vermeld in het verslag van de commissaris
hierboven vermeld.

MICHIELSENS
& WITTENS
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaaisverhoging op het kapitaal wordt
ingeschreven in natura, door de tussenkomende besloten vennootschap LA REPOSEE,
voornoemd, door inbreng in natura van volgend onroerend goed:
STAD BERGEN zesde afdeling/Cuesmes
Een woonzorgcentrum (met een huidige capaciteit van 117 woongelegenheden (be
staande uit 101 ROB-bedden, 10 CVK-bedden en 6 woongelegenheden, dewelke mo
menteel gebruikt worden als opslagruimte) en een groep van 11 in aanbouw zijnde
assistentiewoningen), gelegen aan de Rue du chemin defer 1, volgens titel ten kadaster
gekend sectie B nummer 624/X voor een oppervlakte van 8.910 vierkante meter, thans
ten kadaster gekend sectie B nummer 624X P0000 voor zelfde oppervlakte.
(Genoemd “Onroerend Goed La Reposée”)
Oorsprong van eigendom
De besloten vennootschap “LA REPOSEE” is eigenaar van het ingebrachte eigendom
om het te hebben verkregen ingevolge fusie door opslorping vanwege de besloten ven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid “L.S.” te Grandglise, blijkens akte verleden
voor notaris Edouard Jacmin te Doornik op 28 augustus 2009, overgeschreven op het
eerste hypotheekkantoor te Mons op 2 september 2010, onder referte 40-T02/09/2010-08102.
Verklaring
De verschijners verklaren overeenkomstig de bepalingen van de Inbrengovereenkomst
volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid en de waarde
van het hoger beschreven Onroerend Goed La Reposée, die zich van nu after beschik
king van de vennootschap bevinden, er geen verdere beschrijving van te verlangen en
de optredende notarissen te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.
Algemene voorwaarden van de inbreng
1/Het Onroerend Goed La Reposée wordt ingebracht onder de voorwaarden en mo
daliteiten bepaald in de Inbrengovereenkomst, vrij van enige zakelijke ofpersoonlijke
zekerheid, hypotheek, hypothecair mandaat, pand, voorrecht, pand op de handelszaak,
vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, retentierecht, eigendomsvoorbehoud, voorkeur
recht, voorkooprecht, terugkooprecht, goedkeuringsrecht, huur, gebruiksrecht, optie,
contractuele rechten van derde partijen, beslag of enig mandaat gegeven aan enige
persoon ofovereenkomst afgesloten ter vestiging van een ofmeer lasten zoals hiervoor
bedoeld of enige vordering in rechte ten laste van het Onroerend Goed La Reposée,
behoudens anders aangegeven in de Inbrengovereenkomsten.
Betreffende de erfdienstbaarheden wordt er dienaangaande verwezen naar pagina’s 3
tot en met 11 van een voorgaande eigendomstitel, verleden voor notaris Antoine Ha
maide te Bergen, en notaris Edouard Jacmin te Doornik op 11 augustus 2003, welke
hieraan wordt gehecht Tevens wordt er verwezen naar de akte vestiging etfdienstbaar
heden, verleden voor notaris Julien Franeau te Bergen op 17 september 2010, tussen
de vennootschap “LA REPOSEE” en de stad Bergen, waarvan de inhoud letterlijk
luidt als volgt.•
“Ceci exposé, la société privée â responsabilité limitée « LA REPOSEE », compa
rante d’une part, constitue auprofitde la VILLEDEMONS comparante d’autre part,
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qui accepte, des servitudes réelles etperpétuelles grevant l’immeubleprédécrit, dont
les modalités seront les suivantes:
Sont créées les servitudes suivantes, telies que définies et implantées au plan étabii
par les Services Techniques Bureau d’Etudes du Service de la Voirie de la Viiie de
Mons, daté du vingt-six avril deux mil dix, signé par Monsieur Marc RUCQUOY, at
taché au bureau d’Etudes de la voirie, par Monsieur Xavier Duveau, Directeur général
adjoint des services techniques Monsieur Richard Benrubi, Directeur Général des ser
vices techniques et approuvé par ie conseil communal en séance du vingt-sept avril
deux mil dix, lequel plan estprésentement signé ne varieturpar les partjes et le Notaire
et demeurera ci-annexé:
une servitude pubiique d’égouttage, dont l’assiette estfigurée sous teinte jaune au dit
pian,
une servitude de pose en sous-sol d’une canalisation souterraine (tuyau de quatre
cent miilimètres â piacer), dont i’assiette estfigurée en une ligne de teinte turquoise
au dit plan;
une emprise en sous-soi dont i’assiette estfigurée sous cercie de teinte marron ciair
au dit plan.
Le tout aux conditions suivantes:
L’assiette de la servitude figurée au plan ci-annexé sous teinte jaune, sera en outre
grevée d’une servitude non aedificandi.
Les frais des présentes et de plan seront supportés par ia comparante d’autre part
étant la Ville de Mons.
Les servitudes sont consenties et acceptées â titre perpétuel.
Pour i’inspection et l’entretien des installations précitées, la VILLE DE MONS aura
un droit d’accès permanent de passage pour les membres de son personnei ou ses
délégués, ainsi que pour ses véhicules.
Les dits droits de passage et servitudes sont consentis sans aucune redevance d’oc
cupation.
Tous les impôts qui trouveraient leur origine dans la présence des instailations de ia
VILLE DE MONS et la traversée des biens de la société comparante d’une part sont
et seront â la charge de ia VILLE DE MONS.
Le propriétaire conserve ia pleine propriété des biens occupés par les installations
et accessoires de la VILLE DE MONS. Ii peut en jouir et en disposer librement â con
dition de ne pas modifier ni l’assiette, ni l’exercice de la présente convention, et â
condition égaiement de ne causer aucun dommage aux installations et accessoires de
la VILLE DE MONS.
Le propriétaire déciare que les dites servitudes grèvent sa propriétéprivée et demeu
rent attachées au fonds. Ces droits subsisteront au cas ot~ ii vendrait sa propriété ou
céderait ses droits â des tiers.
En cas de vente de sa propriété, le propriétaire s’engage â prévenir la VILLE DE
MONS, par lettre recommandée, de la cession éventuelle de ses droits â un tiers, au
moins un mois avant la cession, et â mentionner dans i’acte de cession i’obiigation
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pour lefuturpropriétaire d’autoriser la VILLE DEMONS â maintenir ses installations
et accessoires et son droit d’accès sans indemnité nouvelle.
La VILLE DE MONS est et restera propriétaire de ses installations et accessoires.
La VILLE DE MONS s’engage â prendre toutes les précautions utiles pour que les
travaux présents oufuturs résultant de la présente convention causent au propriétaire
ou au locataire du bien concerné, le moins d’inconvénientspossibles. Elle indemnisera
dans la mesure du raisonnable le propriétaire ou le locataire du bien concerné, pour
les dégâts qui pourraient être occasionnés par les travaux qu ‘elle serait amenée â en
treprendre. Ii est entendu que la VILLE DE MONS n ‘est pas exonérée de sa responsa
bilité civile quant aux accidents dus â ses installations.”
De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen
voortvloeiend uit de in voormelde akten vervatte bedingen voor zover deze thans nog
van toepassing zijn.
2/De verkrjgende vennootschap verweift vanaf heden de eigendom en het genot van
de ingebrachte goederen en zal vanafzelfde datum ook alle belastingen, taksen, lasten
en voorheffingen verschuldigd vanaf de datum van deze akte te betalen.
3/ De hoger vermelde omvang van de goederen, en het verschil in min of meer, zelfs
al overtreft dit één/twintigste, zal tot voordeel van de verkrijgende vennootschap strek
ken of een verlies voor haar uitmaken.
4/De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichting opgegeven.
5/ De verschijners verklaren volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voor
schreven goederen en zij ontslaan uitdrukkelijk de inbrenger en de optredende notaris
dit gebruik alhier te vermelden. De verkrjgende vennootschap treedt dienaangaande
in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger. Ten opzichte van de eventuele huur
ders zal de verkrjgende vennootschap in alle rechten en plichten treden van de in
brenger.
7/De kosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de Inbrenger met dien ver
stande dat deze zijn inbegrepen in de Inbrengwaarde zoals bepaald in de respectieve
Inbrengovereenkomst en die in aanmerking werd genomen voor het bepalen van het
aantal nieuwe aandelen.
Administratieve bepalingen
Vermeldingen en verklaringen voorzien iii artikel D.IV.99 van het Waalse Wetboek
van Ruimtelijke Ontwikkeling, afgekort WWRO
De inbrenger verklaart met betrekking tot het Onroerend Goed La Reposée:
1. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
a) Normen:
het Onroerend Goed La Reposée is volgens het gewestplan Bergen-Borinage gelegen
deels in een zone ‘wonen’ en deels in een zone ‘groen(saldo)’;
het Onroerend Goed La Reposée is volgens het gewestplan Bergen-Borinage gelegen
in de perimeter die is toegestaan voor verstedelijking, nummer ]2L van Cuesmes niet
verlopen toegestaan op 3juni 1964;
het Onroerend Goed La Reposée is niet gelegen in een zone met betrekking tot een
multigemeentelijke ontwikkelingsregeling
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het Onroerend Goed La Reposée is niet gelegen in een zone met betrekking tot de
ontwerpherziening van het multigemeentelijk ontwikkelingsplan
het Onroerend Goed La Reposée is niet onderworpen aan een gewestelijke stedenbouwkundige handleiding;
het Onroerend Goed La Reposée valt niet onder een ontwerp van gewestplan,
het Onroerend Goed La Reposée is gelegen in overeenstemming met het aangenomen
gemeentelijk ontwikkelingsplan aangenomen door A.E.R. W. van 16 oktober 2000,
deels in ‘stedelijk woongebied van de tweede orde’, deels in een ‘maatschappelijke
groenzone’ (saldo) en in een ‘parkomgeving ‘(saldo).
het Onroerend Goed La Reposée is niet gelegen in een zone waarop bijkomende
voorschriften van toepassing zijn
het Onroerend Goed La Reposée is gelegen in overeenstemming met de Guide Corn
munal de Mons goedgekeurd door AERW van 1juni2006 IN/4Aire Cl, van de tweede
orde dichte bewoning
het Onroerend Goed La Reposée zou kunnen vallen binnen de grenzen van een ont
eigeningsplan om reden van de ligging lang een regionale weg. Het onteigeningsrecht
komt toe aan SPW— DGOJ Département du Réseau du Hainaut (Rue dus Joncquois,
10 118, te 7000 Mons).
Dienaangaande heeft de instrumenterende notaris de betrokken dienst aangeschreven
op 11 december 2019. De SPW Département des Routes du Hainaut et du Brabant
Wallon heeft hierop geantwoord bij schrijven van 12 december 2019, waarin onder
meer vermeld wordt:
De grens van het regionale publieke domein stemt overeen met een rechte lijn even
wijdig aan en op 10,25 meter afstand van de conventionele as van de rijbaan.
In zelfde schrijven bevestigt de SPW Départernent des Routes du Hainaut et du Bra
bant Wallon dat de terugslagzone zich bevindt op minimum vier meter achter de rooi
lijn waardoor het gebouw 14,25 m van de middenljn van de rijbaan komt te liggen en
dat de regio van mening is dat in dit geval, gezien het feit dat het perceel is bebouwd
en dat de voorkant van het gebouw zich achter de rooilijn bevindt die moet worden
gerespecteerd, alle verbouwingswerkzaarnheden kunnen worden toegestaan, maar dat
de toegang moet worden behouden op de huidige manier.
De SPWDéparternent des Routes du Hainaut et du Brabant Wallon vermeldt in zelfde
schrijven dat geen onteigeningsprocedure wordt overwogen.
het Onroerend Goed La Reposée valt niet onder een gemeentelijk plan van aanleg,
een meergemeentelijk ontwikkelingsplan, een gemeentelijk plan, een gemeentelijke
stedenbouwkundige handleiding, of een ontwerp van één van deze normen;
het Onroerend Goed La Reposée is momenteel aan te sluiten op het riool (bestaand
riool collectief rioolgebied) onder voorbehoud van technische haalbaarheid in het
kader van het project (cfr. PASH goedgekeurd door AGW 22/12/2005).
het Onroerend Goed La Reposée heeft toegang tot een weg die voldoende is uitgerust
met water, elektriciteit, met een stevige coating en voldoende lichtheid, rekening hou
dend met de situatie van de plaats.
b) Ver,gunnin~en:
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het Onroerend Goed La Reposée heeft het voorwerp uitgemaakt van een bouwver
gunning als volgt:
1) bouwvergunning afgeleverd door de stad Mons op 26 april 1984 onder referte n°
4146 voor omvorming van een gebouw tot een bejaardentehuis
2) bouwvergunning afgeleverd door de stad Mons op 5 april 2001 onder referte n°
14217 voor uitbreiding van bejaardentehuis
3) bouwvergunning afgeleverd door de stad Mons op 14 juli 2004 onder referte n°
15973 voor uitbreiding van een rusthuis
4) bouwvergunning afgeleverd door de stad Mons op 16 november 2016 onder referte
n° 29772 voor bouwen van een serviceresidentie
het Onroerend Goed La Reposée heeft het voorwerp niet uitgemaakt van een verka
velingsvergunning.
het Onroerend Goed La Reposée maakt geen voorwerp uit van enige milieuvergun
ning noch van enige milieuverklaring van de klasse III, zodat het niet nodig is artikel
60 van het RGPE (algemeen reglement voor milieubescherming) te vermelden.
c) Informatiedocumenten:
het Onroerend Goed La Reposée heeft sinds minder dan twee jaar geen voorwerp
uitgemaakt van een stedenbouwkundig attest;
het Onroerend Goed La Reposée heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een verka
velings- of urbanisatievergunning afgeleverd na 1 januari 1977;
het Onroerend Goed La Reposée heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een geldig
eigendomsattest;
het Onroerend Goed La Reposée heeft niet het voorwerp uitgemaakt van opmerkin
gen van het gemeentecollege of de gedelegeerde ambtenaar overeenkomstig artikel
D.IV 102 (afdeling waarvoor geen bouwvergunning vereist is)
Partijen erkennen van ondergetekende notaris een kopie te hebben ontvangen van de
stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd door de stad Mons op 11 december 2019
en ontslaan ondergetekende notaris van de verplichting om de inhoud van voormelde
inlichtingen letterlijk in huidige akte over te nemen.
Niettegenstaande de informatieplicht van de inbrenger en de te verkrijgen wettelijke
stedenbouwkundige inlichtingen, verklaart de ontvangende vennootschap op de
hoogte te zijn van de mogelijkheid om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle
inlichtingen (over voorschriften, vergunningen, e.d.) in te winnen omtrent de stedenbouwkundige situatie van het Onroerend Goed La Reposée bij de bevoegde diensten.
Bovendien vestigt ondergetekende notaris in het bijzonder de aandacht van de ontvan
gende vennootschap, die dat uitdrukkelijk erkent, op het belang en de noodzaak dat hij
persoonlijk, bovenop de stedenbouwkundige opzoeking die door de notaris wordt uit
gevoerd overeenkomstig de toepasselijke regionale wetgeving, nakijkt of het overge
dragen Onroerend Goed La Reposée in overeenstemming is met de door de bevoegde
autoriteiten afgeleverde vergunningen, evenals de wetteljkheid van de werken die
sinds de dag van zijn bouw uitgevoerd werden of uitgevoerd zouden worden, door zich
te wenden tot de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar het Onroerend
Goed La Reposée gelegen is. Aan die dienst kan hij de overlegging vragen van alle
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vergunningen die afgeleverd werden vanaf de dag van de bouw van het gebouw tot op
heden, teneinde na te gaan of er geen enkele handeling of werken in het Onroerend
Goed La Reposée werden uitgevoerd die in overtreding zijn met de stedenbouwkundige
voorschriften die voorkomen in de verschillende stedenbouwkundige vergunningen.
d) stedenbouwkundi,ge toestand stedenbouwkundiRe inbreuken
De inbrenger waarborgt de ontvangende vennootschap dat de handelingen en wer—
ken die hij persoonlijk aan het hoger omschreven Onroerend Goed La Reposée heeft
uitgevoerd, in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften.
De inbrenger verklaart bovendien, overeenkomstig artikel D.1V99, § 1, 4°, dat hij
geen handelingen en werken heeft uitgevoerd of in stand gehouden die een inbreuk
vormen krachtens artikel D. VII.], § 1, 1, 20 of 7°, en dat op heden geen enkel procesverbaal van vaststelling van inbreuken is opgesteld.
Met uitzondering van hetgeen eventueel hierboven is vermeld, verklaart de inbrenger
dat het hoger beschreven Onroerend Goed La Reposée niet het voorwerp uitmaakt van
een stedenbouwkundige vergunning of attest waarin de mogelijkheid wordt voorzien
om er enkele van de handelingen en werken uit te voeren of te behouden die worden
voorzien in de toepasselijke gewestelijke wetgevingen en dat hij zich hoegenaamd niet
verbindt inzake de mogelijkheid om op het Onroerend Goed La Reposée de handelin
gen en werken uit te voeren ofte behouden die in voormelde wetgevingen zijn voorzien.
Geen werken en/of handelingen vermeld in artikel D.1V4. van de « Code du dévelop
pement territorial » (afgekort « CoDT ») mogen op het eigendom worden opgericht of
uitgevoerd zonder een stedenbouwkundige vergunning te hebben verkregen.
De ontvangende vennootschap erkent te weten dat er regels bestaan met betrekking
tot het vervallen verklaren van de stedenbouwkundige vergunningen;
De ontvangende vennootschap erkent te weten dat ondanks het bestaan van een ste
denbouwkundig attest hij niet ontheven wordt van de verplichting om de vereiste ver
gunning aan te vragen en te verkrijgen.
De ontvangende vennootschap erkent tevens dat ondergetekende notaris, v66r de tot
standkoming van de overeenkomst, zijn aandacht heeft gevestigd op:
het dubbele stelsel van strafrechtelijke sancties en/of burgeriijke herstelmaatregelen
die samenhangen met het bestaan van stedenbouwkundige inbreuken en meer in het
bijzonder op de mogelijkheid die aan de bevoegde overheden (Gemeente en/of afge
vaardigd ambtenaar) wordt geboden om, met de toestemming van een rechter, het te
rugbrengen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, de uitvoering van aanpas
singswerken, offinanciële sancties op te leggen;
de daarmee samenhangende verplichting uit hoofde van de eigenaar van het Onroe
rend Goed La Reposée om onverwijid het bestaan van elke inbreuksituatie recht te
zetten, hetzij door het verkrijgen van een regularisatievergunning, hetzij door het te
rugbrengen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, vanaf de aflevering van het
Onroerend Goed La Reposée.
2. Maatregelen inzake onteigening van land en daadwerkelijke ruimtelijke ordening
Het voornoemde Onroerend Goed La Reposée is niet gelegen binnen een van de
omtrekken voor een te herontwikkelen locatie, een locatie met herstel van landschap
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en leefmilieu, binnen de stedelijke verkavelingsomtrek of binnen de omtrek van heropleving bedoeld respectievelijk in artikelen D. V. 1, D. V. 7, D. V. 9, D. V. 12 of D. V. 13
van CoDT.
Daarenboven komt voornoemd Onroerend Goed La Reposée niet in aanmerking voor
een onteigeningsplan of een ontwerp van onteigeningsplan, behoudens hetgeen hier
voor vermeld, noch voor een recht voor voorkoop en het is niet opgenomen in een plan
voor permanente bewoning.
3. Bescherming van het Erfgoed
Het Onroerend Goed La Reposée:
is niet ingeschreven op de beschermingslijst van artikel 15 van het Waalse Wetboek
van het Erfgoed;
valt niet onder een indelingsprocedure of is ingedeeld, in de zin van dezelfde code
(artikel 16 van het Waalse Wetboek van het Erfgoed);
bevindt zich niet in een beschermingszone van dezelfde code (artikel 21 van het
Waalse Wetboek van het Erfgoed);
waarnaar niet wordt verwezen op de archeologische kaart in de zin van dezelfde code
(artikel 13 van het Waalse Wetboek van het Erfgoed);
is niet onderworpen aan een beschermende maatregel in het kader van de erf
goedwetgeving in het Duitse taalgebied;
is niet opgenomen in de gewestelijke erfgoedinventaris, opgenomen in de gemeente
lijke inventaris of opgenomen in het kleine volkserfgoed dat financiële steun van het
Gewest geniet of heeft genoten, in de zin van de Waalse Eifgoedcode.
4. Overstromingsgebied
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen,
verklaart de inbrenger dat naar zijn weten het Onroerend Goed La Reposée, voorwerp
van deze akte zich bevindt in een door de Waalse regering afgebakend zone als zijnde
een gebied met voor een klein deel kleine en voor een klein deel middelmatige kans
voor mogelijke overstroming door overlopen van beken, d.w.z. een gebied waarin de
overstromingen kunnen plaatsvinden op min of meer omvangrijke en frequente wijze
ingevolge natuurlijk overlopen van beken.
Technische gegevens uitrustingen.
het Onroerend Goed La Reposée is momenteel aan te sluiten op het riool (bestaand
riool collectief rioolgebied) onder voorbehoud van technische haalbaarheid in het
kader van het project (cfr. PASH goedgekeurd door AGW 22/12/2005).
Het voornoemde Onroerend Goed La Reposée verschaft toegang tot een weg die uit
gerust is met water- en elektriciteitsleidingen, met een wegverharding en die vol
doende breed is, rekening houdende met de ligging.
5. Natuurerfgoed
het Onroerend Goed La Reposée is niet gelegen in een domaniaal natuurreservaat
of een erkend natuurreservaat, noch in een bosreservaat, noch in een Natura 2000gebied en bevat geen wetenschappelijk waardevolle holte, en ook geen biologisch
waardevol vochtig gebied, in de zin van artikel D.IV.57, 2° tot 4°.
Waalse huisvestingscode verhuurvergunning brandmelders
-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

—

MICHIELSENS
& WITTENS
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

De partijen verklaren dat zij zijn gewezen op de bepalingen van de Waalse Huisves
tingscode en meer in het bijzonder:
de voorschr~ften van artikelen 9 tot 13 van voormelde Code waarin de verplichting
wordt opgelegd om van de Gemeenteraad een verhuurvergunning te verkrijgen voor
de huisvestingscategorieën bedoeld in voormelde bepalingen;
op de verplichting voorzien in artikel 4bis van dezelfde Code om vanaf] juli 2006
elke individuele of collectieve huisvesting uit te rusten met brandmelders.
alsook op de toepasselijke straffen ingeval van niet-naleving van deze bepalingen, en
meer bepaald de mogelijkheid die aan de overheid is toegekend om bewarende maat
regelen of de uitvoering van werken te bevelen, of een toegangsverbod of de onbe
woonbaarheid van de betrokken huisvesting uit te vaardigen.
1. Bodemtoestand: beschikbare informatie houderschap
A. Beschikbare informatie
Het eensluidend verklaard uittreksel van de databank ondergrond van 13 november
2019 vermeldt hetgeen volgt: “dit perceel is niet onderworpen aan de verplichtingen
overeenkomstig het bodemdecreet
De overdrager of diens vertegenwoordiger verklaart dat hij de overnemer ingelicht
heeft over de inhoud van het (de) eensluidend verklaard(e) uittreksel(s), voor het op
maken van de overdrachtsovereenkomst.
De overnemer of diens vertegenwoordiger erkent dat hij werd ingelicht over de in
houd van het (de) eensluidend verklaard(e) uittreksel(s).
B. Verklaring van niet-houderschap van de verplichtingen
Geen houder
De overdrager bevestigt, zo nodig, dat hij geen verplichtinghouder is in de zin van
artikel 2,39° van het Decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodem
sanering hierna “Waals bodemdecreet” dit wil zeggen verantwoordelijk voor een
of meer verplichtingen opgesomd in artikel 19, eerste lid van voornoemd decreet.
De overdrager is niet op de hoogte van enig feit die de verontreiniging van het Onroe
rend Goed La Reposée kan hebben veroorzaakt.
C. Verklaring van bestemming
Ondervraagd over de bestemming die hij overweegt voor het Onroerend Goed La Re
posée, vanuit de administratieve regelgeving m.b.t. de bodemtoestand bekeken, ver
klaart de overnemer dat hij het Onroerend Goed La Reposée tot het volgend gebruik
wenst te bestemmen. “III. Woongebied”.
Waals Landbouwwetboek Grondobservatorium.
Na te zijn ingelicht over de bepalingen inzake het Waalse Grondobservatorium, opge
nomen in het Waalse Landbouwwetboek, en meer bepaald de verplichting, voor de
notaris, om aan voormeld Observatorium elke verkoop van een “landbouwperceel” of
een “landbouwgebouw” te melden, verklaart de inbrenger, op de vraag van onderge
tekende notaris naar de effectieve en huidige bestemming van het overgedragen goed
ongeacht of het al dan niet in een landbouwgebied is gelegen, of al dan niet is inge
schreven in SiGeC dat er momenteel geen enkele landbouwactiviteit wordt beoefend
op of in het overgedragen goed.
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Ondergetekende notaris zal gelet op het hierboven vermelde en gelet op het voorwerp
van onderhavige akte, niet overgaan tot de kennisgeving van onderhavige akte aan het
Grondobservatorium.
Waalse wooncode
De partijen erkennen door de instrumenteerde notaris te zijn ingelicht over de beschik
kingen van de Waalse wooncode die het verhuren van de collectieve huisvestingen en
van de kleine individuele huisvestingen, die als hoofdwoonplaats worden gehuurd, en
van de kleine individuele huisvestingen waarvan de bestemming de huisvesting van
student in Waals gebied is, aan het verkrijgen van een voorafgaande vergunning voorlegt. In dit verband verklaart de inbrenger dat deze wetgeving het overgedragen On
roerend Goed La Reposée niet betreft.
Stookolietank
De partijen verklaren kennis te hebben van het besluit van de Waalse regering van
dertig november twee duizend met betrekking tot de verplichting om een dichtheidstest
uit te voeren en om een systeem tegen overstroming te plaatsen voor stookolietanks
met een inhoud van drie duizend (3.000) liter en meer. In dit verband verklaart de
inbrenger dat het hierbij overgedragen Onroerend Goed La Reposée niet onder het
toepassingsgebied van deze wetgeving valt. De inbrenger verklaart dat er geen stook
olietank aanwezig is.
Hypothecaire toestand ontslag ambtshalve inschrijving rechtsbekwaamheid
Het eigendom wordt ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, voor
recht, hypotheek, in- of overschrijving.
—

—

Het totaalbedrag van de inbreng in natura beloopt zeventien miljoen tweehonderdne
geneniwintigduizend vierhonderdvierenzestig euro (EUR 17229 464,00), zijnde de
geschatte waarde van het ingebrachte onroerend goed, welke waarde overeenstemt
met de waarde vermeld in het verslag van de commissaris hierboven vermeld.
Vergoeding van de inbrengen
Als vergoeding voor deze inbrengen in natura worden de aandelen gecreëerd door
deze kapitaalverhoging, te weten 1.250.376 aandelen zonder aanduiding van de no
minale waarde, toegekend aan de inbrengers, te weten:
aan de voornoemde inbrengende besloten vennootschap LA REPOSEE, 641.284 aan
delen zonder aanduiding van de nominale waarde,
aan de voornoemde inbrengende besloten vennootschap NEW BEA UGENCY,
609.092 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.
-

-

Al deze aandelen zijn volledig volgestort en zullen delen in de winst zoals hoger be
paald.
5. Wijziging van de statuten
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De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit om artikel 6 van de statuten van de Ven
nootschap als volgt aan te passen:
Artikel 6— Kapitaal, vervanging van de huidige tekst van het eerste en tweede lid van
artikel 6 door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt honderdachtentwintig mijoen
zevenhonderdzevenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro negenendertig
cent (EUR 128 777 653,39).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 21.645.122
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
6. Machtigingen
a.De raad van bestuur besluit gelijk welke bestuurder, gelijk welk lid van het directiecomité en de heer Willem Van Gaver en mevrouw Nathalie Byl, elk van hen alleen
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om (i) alle persberichten in
het kader van deze akte op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
(ii) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels in te dienen, en alle stappen te onder
nemen ten aanzien van Euronext Brussels, respectievelijk Euroclear in het kader van
de notering, verhandeling en dematerialisatie van de nieuwe aandelen, alsook de voor
afgaande onthechting van de coupons; en (iii) de nieuwe aandelen die worden uitge
geven in te schrijven in het register van aandelen op naam.
b.De raad van bestuur besluit gelijk welke bestuurder, gelijk welk lid van het directiecomité en de heer Willem Van Gaver en mevrouw Nathalie Byl, elk van hen alleen
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om (i) al het nodige te doen
ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van
de Vennootschap, en om (ii) alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te
doen.
c.De raad van bestuur besluit gelijk welke bestuurder, elk van hen alleen handelend
en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
d.De raad van bestuur besluit de instrumenterende notaris en alle medewerkers van
de instrumenterende notaris, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, te
machtigen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de ver
vulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren waaronder de gecoördi
neerde tekst der statuten) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte en de ver
slagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179, §1, eerste en tweede lid en 7:197,
~1, eerste en tweede lid WVV ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
—
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Kennisname van de goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA)
De voorzitter maakt melding van de brief van de FSMA van 14januari 2020 houdende
goedkeuring van de voorgenomen statutenwijzigingen van de naamloze vennootschap
“CARE PROPERTY INVEST”.
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van aanhechting van voormelde
brief
Kennisname van het akkoord van Euroclear en Euronext met de handelingen die
moeten worden gesteld
De voorzitter maakt melding van de e-mails van Euronext en Euroclear waarin zij hun
akkoord bevestigen met de handelingen die er moeten worden gesteld die toelaten om
uiterlijk op de eerste beursdag na de Datum van Inbreng de nieuwe aandelen toe te
laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
Slotbepalingen
Bevestiging van identiteit Ontslag
De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten-natuurljke
personen op zicht van hun identiteitskaart, alsook de juistheid van de verschijnings- en
vertegenwoordigingsformule van de verschijnende vennootschap aan de hand van de
stukken in het vennootschapsdossier ter bevoegde griffie van de ondernemingsrecht
bank.
-

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen enige
ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte.
Kosten
Het totale bedrag, althans bij benadering en inclusief B. T. W, van de kosten, uitgaven,
vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, uit hoofde van dit proces-verbaal bedraagt
achtduizend veertig euro zevenenzestig cent (EUR 8 040,67).
Rechten op geschrift
De rechten op geschrift bedragen vijfennegentig euro (EUR 95,00), te verhogen met
de verschuldigde Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Organieke Wet Notariaat
1) De leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren
dat zij kennis genomen hebben van het ontwerp van onderhavig proces-verbaal op 8
januari 2020, en dat deze termijn voor hen voldoende was om het ontwerp goed door
te nemen en dat zij bijgevolg op de volledige voorlezing van de akte geen prijs stellen.
2) De leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, erkennen
dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen
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aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf], alinea’s 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of
de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet
vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om
een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De no
taris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle
partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren
hierop dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voor
doet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De leden van de Raad van Bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd, bevestigen
tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rech
ten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hun op
een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij verzaken aan alle vorderingen tot nie
tigverklaring dienaangaande.
SLOT
Daar de agenda volledig afgewerkt is, wordt de vergadering gesloten om zeven uur
WAAR VAN PROCES- VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Schoten, Horstebaan op de datum als voormeld.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van de Raad van Bestuur en
de inbrengende vennootschappen dit proces-verbaal ondertekend samen met mij, no
taris.”
~,

Opgemaakt te

op 15januari2020.

