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Nr.   VOL 2.2 

 

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 

 

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 

beroepen. 

 

De jaarrekening werd / werd niet∗∗∗∗ geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 

commissaris is. 

 

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: 

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming∗∗,  

B. Het opstellen van de jaarrekening∗∗, 

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  

D. Het corrigeren van de jaarrekening. 

 

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen 

hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en 

zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. 

 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 
Lidmaatschaps-

nummer 

Aard van de 
opdracht 

(A, B, C en/of D) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

  

                                                      
∗  Schrappen wat niet van toepassing is. 
∗∗ Facultatieve vermelding. 
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Oprichtingskosten .................................................................... 6.1 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 25.019.173,14 22.028.049,48

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.2 21 2.760.095,86 5.350.159,64

Materiële vaste activa .............................................................. 6.3 22/27 10.296.756,83 9.897.021,74

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 1.401.928,45 1.328.452,90

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 6.481.636,55 4.635.434,99

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 87.756,08 100.983,54

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 1.140.967,75 1.369.161,31

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 1.184.468,00 2.462.989,00

Financiële vaste activa ............................................................6.4/6.5.1 28 11.962.320,45 6.780.868,10

Verbonden ondernemingen ................................................... 6.15 280/1 11.941.952,35 6.759.000,00

Deelnemingen ................................................................... 280 4.035.000,00 6.759.000,00

Vorderingen ...................................................................... 281 7.906.952,35 .............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 6.15 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 20.368,10 21.868,10

Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 20.368,10 21.868,10
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 12.326.010,57 12.874.361,17

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. 4.700.000,00

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. 4.700.000,00

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 1.681.049,02 1.167.814,59

Voorraden .............................................................................. 30/36 1.681.049,02 1.167.814,59

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 955.555,28 921.883,48

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 725.493,74 245.931,11

Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 9.455.648,54 5.727.321,52

Handelsvorderingen .............................................................. 40 5.852.468,04 5.145.710,30

Overige vorderingen .............................................................. 41 3.603.180,50 581.611,22

Geldbeleggingen ......................................................................6.5.1/6.6 50/53 11.238,61 9.052,01

Eigen aandelen ...................................................................... 50 4.038,50 6.731,70

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 7.200,11 2.320,31

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 1.007.025,06 1.072.813,49

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.6 490/1 171.049,34 197.359,56

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 37.345.183,71 34.902.410,65
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 21.628.496,69 16.053.991,23

Kapitaal ..................................................................................... 6.7.1 10 7.500.624,87 5.699.707,87

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 7.500.624,87 5.699.707,87

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 6.277.928,09 3.384.226,09

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 713.965,11 669.970,79

Wettelijke reserve .................................................................. 130 613.965,11 569.970,79

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 100.000,00 100.000,00

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 100.000,00 100.000,00

Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................

Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 7.135.978,62 6.300.086,48

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ................................................................................ 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 350.545,97 171.009,54

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 350.545,97 171.009,54

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 80.073,97 113.905,14

Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 6.8 164/5 270.472,00 57.104,40

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

Nr. VOL 3.2BE 0448.204.633
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 15.366.141,05 18.677.409,88

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.9 17 3.367.631,02 3.292.764,45

Financiële schulden ............................................................... 170/4 3.367.631,02 3.292.764,45

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 877.807,38 1.108.360,81

Kredietinstellingen ............................................................ 173 2.489.823,64 2.184.403,64

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.9 42/48 11.998.510,03 15.384.645,43

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 1.140.133,30 1.059.291,65

Financiële schulden ............................................................... 43 1.250.000,00 1.546.548,54

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 1.250.000,00 1.546.548,54

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 6.902.307,66 5.113.384,61

Leveranciers ..................................................................... 440/4 6.902.307,66 5.113.384,61

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 6.9 45 956.069,07 676.277,42

Belastingen ....................................................................... 450/3 322.643,84 103.503,95

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 633.425,23 572.773,47

Overige schulden ................................................................... 47/48 1.750.000,00 6.989.143,21

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.9 492/3 ............................. .............................

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 37.345.183,71 34.902.410,65
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 33.383.711,72 25.561.633,54

Omzet .................................................................................... 6.10 70 32.802.220,18 24.799.937,60
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. 245.931,11

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 6.10 74 581.491,54 515.764,83

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 6.12 76A ............................. .............................

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 31.335.434,14 22.314.993,76

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 9.674.196,43 8.073.402,53

Aankopen .......................................................................... 600/8 10.367.430,86 7.489.007,92

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 -693.234,43 584.394,61

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 12.650.297,09 7.227.086,92

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.10 62 3.944.427,96 4.870.608,42
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 3.251.281,23 1.754.106,91
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 6.10 631/4 239.618,43 143.069,49
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 6.10 635/8 123.563,78 -152.954,45

Andere bedrijfskosten ............................................................ 6.10 640/8 532.840,22 399.673,94

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 6.12 66A 919.209,00 .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 2.048.277,58 3.246.639,78

Nr. VOL 4BE 0448.204.633
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 12.987,34 76.276,52

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 12.987,34 76.276,52

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 ............................. .............................

Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 ............................. 51.247,95

Andere financiële opbrengsten ......................................... 6.11 752/9 12.987,34 25.028,57

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 6.12 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 1.180.075,73 480.740,05

Recurrente financiële kosten ................................................. 6.11 65 206.075,73 480.740,05

Kosten van schulden ............................................................. 650 184.473,68 444.767,54
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten ....................................................... 652/9 21.602,05 35.972,51

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 6.12 66B 974.000,00 .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 881.189,19 2.842.176,25

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 6.13 67/77 1.302,73 .............................

Belastingen ............................................................................ 670/3 1.302,73 .............................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 879.886,46 2.842.176,25

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 879.886,46 2.842.176,25

Nr. VOL 4BE 0448.204.633
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 7.179.972,94 6.318.749,27

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) 879.886,46 2.842.176,25

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P 6.300.086,48 3.476.573,02

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................................. 791/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 791 ............................. .............................

aan de reserves .............................................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 43.994,32 18.662,79

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 43.994,32 18.662,79

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) .................................................................(+)/(-) (14) 7.135.978,62 6.300.086,48

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. .............................

Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 ............................. .............................

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................

Nr. VOL 5BE 0448.204.633
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STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONTWIKKELING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 618.299,79

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8021 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8031 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8041 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8051 618.299,79

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 618.299,79

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8071 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8081 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8091 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8101 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8111 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8121 618.299,79

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 81311 ........................

Nr. VOL 6.2.1BE 0448.204.633
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 1.211.164,18

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 1.211.164,18

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 1.187.004,54

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 10.917,78

Teruggenomen ............................................................................................... 8082 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8112 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 1.197.922,32

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 13.241,86

Nr. VOL 6.2.3BE 0448.204.633
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GOODWILL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053P xxxxxxxxxxxxxxx 29.173.101,75

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8023 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8033 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8043 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053 29.173.101,75

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 23.847.101,75

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8073 2.579.146,00

Teruggenomen ............................................................................................... 8083 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8093 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8103 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8113 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123 26.426.247,75

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 212 2.746.854,00

Nr. VOL 6.2.4BE 0448.204.633
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 5.974.400,73

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 132.184,22

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 53.720,00

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 6.160.304,95

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx 361.924,56

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 361.924,56

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 5.007.872,39

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 112.428,67

Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 5.120.301,06

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 1.401.928,45

Nr. VOL 6.3.1BE 0448.204.633
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 44.844.618,01

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 824.981,20

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 24.681.890,88

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 2.216.583,43

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 23.204.291,76

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx 4.939.278,48

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 4.939.278,48

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 45.148.461,50

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 1.195.363,07

Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 24.681.890,88

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 21.661.933,69

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 6.481.636,55

Nr. VOL 6.3.2BE 0448.204.633
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 686.354,90

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 32.394,26

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 8.500,00

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 710.249,16

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 585.371,36

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 44.441,13

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 7.319,41

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 622.493,08

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 87.756,08

Nr. VOL 6.3.3BE 0448.204.633
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 1.597.354,87

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8184 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 1.597.354,87

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8224 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8234 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8244 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 228.193,56

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 228.193,56

Teruggenomen ............................................................................................... 8284 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8294 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8304 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 456.387,12

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 1.140.967,75

WAARVAN

Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 ........................

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 1.140.967,75

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 2.462.989,00

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 991.782,43

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -2.270.303,43

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 1.184.468,00

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8286 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8306 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 1.184.468,00

Nr. VOL 6.3.6BE 0448.204.633
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 6.759.000,00

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8361 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8371 1.750.000,00

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8381 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391 5.009.000,00

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8411 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8421 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8431 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8441 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8471 974.000,00

Teruggenomen ............................................................................................... 8481 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8491 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8501 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8511 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521 974.000,00

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8541 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (280) 4.035.000,00

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8601 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8611 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8621 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8631 7.906.952,35

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (281) 7.906.952,35

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8413 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8423 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8433 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8443 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8543 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) ........................

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 21.868,10

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 1.500,00

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 20.368,10

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 
 

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN 
 
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal. 
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Coil GmbH
DE227297360
Buitenlandse onderneming
Claude-Breda-Strasse 1
06406 Bernburg
Duitsland 31/12/2016 EUR 8.397.324,16 431.737,50

kapitaalsaandelen 100 100,0 0,0

United Anodisers SRL
IT07941320967
NUCLEO IND; LE S. PELAGIA

Italië 31/12/2016 EUR -1.391.047,00 -66.802,00

Kapitaalsaandelen 100 100,0 0,0
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen ...... 51 7.200,11 1.975,99

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......... 8681 7.200,11 1.975,99

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag ............................................................. 8682 ........................ ........................

Edele metalen en kunstwerken ..................................................................... 8683 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ ........................

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 ........................ ........................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 ........................ 344,32

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ ........................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 ........................ 344,32

meer dan één jaar .................................................................................... 8688 ........................ ........................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ ........................

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Leveranciersfacturen ......................................................................................................................................... 115.285,00

Verzekeringen ................................................................................................................................................... 4.184,00

Subsidies ........................................................................................................................................................... 16.400,00

Intrest ................................................................................................................................................................. 35.180,00

Nr. VOL 6.6BE 0448.204.633
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 5.699.707,87

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 7.500.624,87

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Kapitaalverhoging ...................................................................................... 450.950,00 146.746

Kapitaalverhoging ...................................................................................... 450.950,00 146.746

Kapitaalverhoging ...................................................................................... 450.950,00 146.746

Kapitaalverhoging ...................................................................................... 340.617,00 110.842

Kapitaalverhoging ...................................................................................... 107.450,00 35.000

Omzetting oprichtersaandelen naar gewone aandelen ............................. 0,00 336.449

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

aandelen .................................................................................................... 7.500.624,87 2.777.387

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 1.559.073

Gedematerialiseerde aandelen ....................................................................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx 1.218.314

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 553,62

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 205

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8732 ........................

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 8740 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8741 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8742 ........................

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 8745 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 ........................
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Codes Boekjaar

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 ........................

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 8751 ........................

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8761 ........................

Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 8762 ........................

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 8771 ........................

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 8781 ........................
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COIL N.V.

  Economic Voting % Economic % Voting

Keenexcess Limited Management 479.795        479.795        

Management Jan/Jean 35.000          35.000         

Total Management 514.795        514.795       18,5% 18,5%

FMI Directors 493.198        493.198        

EMC Knutsford Directors 551.080        551.080       19,8% 19,8%

James  Clarke Directors 439.084        439.084       15,8% 15,8%

Total Directors 1.483.362     1.483.362    53,4% 53,4%

Alucoat Conversion SAU Industrial investor -                 -                0,0%

Caceis Bank Institutional investor -                 -                0,0% 0,0%

Sub Total 1.998.157     1.998.157    71,9% 71,9%

Others Others 779.230        779.230       28,1% 28,1%

Total 2.777.387     2.777.387      
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 1.140.133,30

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 230.553,32

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 909.579,98

Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 1.140.133,30

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 3.367.631,02

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 877.807,38

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 2.489.823,64

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 3.367.631,02

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 ........................
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Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 4.649.403,62

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 4.649.403,62

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de onderneming ............................................................................................................. 9062 4.649.403,62

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 107.816,24

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 633.425,23
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 ........................ ........................

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 64 67

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 61,4 69,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 92.908 101.489

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 2.696.073,00 3.285.115,46

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 844.276,58 1.131.665,70

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 54.141,69 99.562,00

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 349.936,69 354.265,26

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 -33.831,17 -33.134,12

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 180.000,00 101.456,00

Teruggenomen ......................................................................................... 9111 ........................ ........................

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 238.347,43 109.311,49

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 178.729,00 67.698,00

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 225.458,00 ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 101.894,22 152.954,45

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 325.355,22 318.257,49

Andere .......................................................................................................... 641/8 207.485,00 81.416,45

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 2 ........................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 2,9 0,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 5.001 962

Kosten voor de onderneming ........................................................................ 617 160.164,47 39.650,39
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN .................................................................... 76 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... (76A) ............................. .............................

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ............................................................ 760 ............................. .............................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten ............................................................................................................ 7620 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ...... 7630 ............................. .............................

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................................... 764/8 ............................. .............................

Niet-recurrente financiële opbrengsten .......................................................... (76B) ............................. .............................

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ............. 761 ............................. .............................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ............................................................................................................. 7621 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .............................. 7631 ............................. .............................

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ............................................... 769 ............................. .............................

NIET-RECURRENTE KOSTEN ............................................................................... 66 1.893.209,00 .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... (66A) 919.209,00 .............................

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ......................... 660 919.209,00 .............................

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6620 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ... 6630 ............................. .............................

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ............................................................. 664/7 ............................. .............................

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten ..(-) 6690 ............................. .............................

Niet-recurrente financiële kosten ..................................................................... (66B) 974.000,00 .............................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ......................................... 661 974.000,00 .............................

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6621 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................... 6631 ............................. .............................

Andere niet-recurrente financiële kosten ........................................................ 668 ............................. .............................

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten(-) 6691 ............................. .............................

Nr. VOL 6.12BE 0448.204.633

First - VOL2017 - 31 / 101



BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 1.302,73

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 1.302,73

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 9136 ........................

Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 ........................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 9138 ........................

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 9139 ........................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 9140 ........................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141 11.502.939,98

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... 9142 11.502.939,98

Andere actieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

Passieve latenties .............................................................................................................................. 9144 ........................

Uitsplitsing van de passieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 9145 5.228.416,89 3.521.746,96

Door de onderneming ................................................................................... 9146 1.919.804,56 950.840,52

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 646.902,76 918.012,20

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 9149 ........................

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................... 9150 ........................

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ....................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd ...................................................................................................................................... 9153 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9161 1.401.928,45

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9171 6.861.498,66

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9181 6.183.200,00

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9191 3.435.000,00

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ................................. 9201 ........................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9162 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9172 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9182 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9192 ........................

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ................................. 9202 ........................
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Codes Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN

OPGENOMEN

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................. ........................

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 9213 ........................

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 ........................

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS

GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE

VERPLICHTINGEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

De Vennootschap past een pensioenplan toe van het type 'vastgestelde bijdragen' en een pensioenplan van het type 'vastgestelde
uitkeringen'. De activa van deze plannen zijn in handen van verzekeringsmaatschappijen en worden gefinancierd door bijdragen van
Coil en door de personeelsleden.
De kosten van het pensioenplan van het type 'vastgestelde uitkeringen', dat slechts betrekking heeft op enkele werknemers, worden
opgenomen in de resultatenrekening zo dat de kosten op regelmatige wijze gesplitst worden over de resterende loopbaantijd van de
werknemers die deelnemen aan dit plan en dit op basis van de aanbevelingen van actuarissen. De reële waarde van de activa van
het fonds wordt afgetrokken van de verplichtingen met betrekking tot de pensioenen.
De bijdragen aan de pensioenplannen zijn erkend als uitgave als de betrokken werknemers recht hebben op deze voordelen.
Voor de beschreven pensioenstelsels wordt de kostprijs van de uitkeringen bepaald door gebruik te maken van de methode
"Projected Unit Credit Method", met actuariële waarderingen die uitgevoerd worden op het einde van elke periode. De actuariële
winsten en verliezen die hoger zijn dan 10 percent van het hoogste bedrag tussen de geactualiseerde waarde van de verplichting
van de voordelen van het pensioenstelsel van de Groep en de reële waarde van de activa van het pensioenstelsel op het einde van
het vorige jaar, worden afgeschreven over de geschatte gemiddelde duurtijd van de rest van het beroepsleven van de werknemers
die eraan deelnemen. De kosten die verbonden zijn aan de diensten in het verleden worden onmiddellijk geboekt voor zover de
uitkeringen al verworven zijn en zoniet, dan worden ze lineair afgeschreven over de gemiddelde duurtijd tot de voordelen verworven
zijn.
De verplichting van de voordelen voor het pensioenstelsel, vastgesteld in het financiële verslag, vertegenwoordigt de
geactualiseerde waarde van de verplichting van vastgestelde uitkeringen, aangepast met de niet-geboekte actuariële winsten en
verliezen alsook voor de kosten van de diensten in het verleden en door de vermindering van de reële waarde van de activa van het
pensioenstelsel. Elk actief dat voortvloeit uit deze berekening is beperkt tot de niet-gerealiseerde actuariële verliezen en de kosten
van diensten in het verleden, vermeerderd met de huidige waarde van de beschikbare terugbetalingen en van de verminderingen
van de toekomstige bijdragen van het stelsel.
De verplichtingen van de Vennootschap met betrekking tot de bijdragen aan het pensioenplan van het type 'vastgestelde
uitkeringen' worden opgenomen in de resultatenrekening als zij ondergaan werden.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN

VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN PUTOPTIES

HEEFT

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor
zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van
de financiële positie van de vennootschap

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa .................................................................................... (280/1) 11.941.952,35 6.759.000,00

Deelnemingen ............................................................................................... (280) 4.035.000,00 6.759.000,00

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 7.906.952,35 ........................

Vorderingen ..................................................................................................... 9291 ........................ 4.700.000,00

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9301 ........................ 4.700.000,00

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9311 ........................ ........................

Geldbeleggingen ............................................................................................. 9321 ........................ ........................

Aandelen ....................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................. 9341 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9351 1.750.000,00 5.112.011,82

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9371 1.750.000,00 5.112.011,82

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ......................... 9381 16.479.698,66 13.580.000,00
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming .................. 9391 ........................ ........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ......................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................ 9421 ........................ ........................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................. 9431 ........................ ........................

Andere financiële opbrengsten ..................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden .................................................................................... 9461 ........................ ........................

Andere financiële kosten .............................................................................. 9471 ........................ ........................

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................ 9481 ........................ ........................

Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9253 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................................................. 9263 ............................. .............................

Achtergestelde vorderingen ............................................................................ 9273 ............................. .............................

Andere vorderingen ........................................................................................ 9283 ............................. .............................

Vorderingen ....................................................................................................... 9293 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9303 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9313 ............................. .............................

Schulden ............................................................................................................ 9353 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9363 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9373 ............................. .............................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ..................... 9383 ............................. .............................

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming .................... 9393 ............................. .............................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ........................................... 9403 ............................. .............................

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9252 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................................................. 9262 ............................. .............................

Achtergestelde vorderingen ............................................................................ 9272 ............................. .............................

Andere vorderingen ........................................................................................ 9282 ............................. .............................

Vorderingen ....................................................................................................... 9292 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9302 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9312 ............................. .............................

Schulden ............................................................................................................ 9352 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9362 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9372 ............................. .............................

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de
vennootschap

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE

PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Codes Boekjaar

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 298.404,89

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste
of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ..................................................................................................... 9503 5.744.930,81

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 9504 ........................

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Codes Boekjaar

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 40.000,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 12.900,00

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 6.050,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN

VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt
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WAARDERINGSREGELS

A.Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van KB van 18 december 2015

met betrekking tot de jaarrekening van ondernemingen.

B.Bijzondere regels

Oprichtingskosten : oprichtingskosten en kosten van kapitaalverhogingen worden afgeschreven over 3

jaar , alle andere op 5 jaar.

Herstructureringskosten : studiekosten worden afgeschreven gelijktijdig met het project waar ze

betrekking op hebben.

Oprichtingskosten en andere immateriële activa die betrekking hebben op de nieuwe grote

investeringen  en activiteiten hiermee in verband worden pas afgeschreven vanaf de indienststelling

van deze investering.

Immateriële vaste activa : worden  de afgeschreven op 3 tot 5 jaar .

Goodwill:

“De voornaamste bezorgdheid van de Vennootschap bestaat er in dat de jaarrekening zo wordt

opgesteld dat zij – overeenkomstig artikel 4.3 Richtlijn 2013/34/EU en artikel 24 van het

Koninklijk Besluit ter uitvoering van het Wetboek Vennootschappen - een getrouw beeld geeft van de

financiële positie van de Vennootschap. De overname van de Italiaanse onderneming werd

boekhoudkundig conform deze artikelen verwerkt.

Ingevolge de toepassing van artikel 95  van het Koninklijk Besluit ter uitvoering van het Wetboek

Vennootschappen werd boekhoudkundig een belangrijke goodwill erkend. Het bedrag van de goodwill

wordt verklaard door redenen eigen aan Coil N.V., zoals het uitschakelen van concurrentie en het

creëren van  synergievoordelen.”

Materiële vaste activa : zij worden aan aankoopwaarde gewaardeerd en als volgt afgeschreven.

Bebouwde terreinen : 5% lineair.

Terreinen : 0% een herwaardering werd geboekt.

Gebouwen : 5  à 10% lineair.

Materieel en anodisatielijnen : 10 à 20% lineair.

Bureelmateriaal, meubilair, kantoormachines en software : op 3 tot 10 jaar lineair.
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Installatie onder leasingcontracten en bijhorende kosten : worden afgeschreven over 10 jaar.

Activa in aanbouw : geen afschrijving wordt toegepast zolang er geen definitieve in

dienstname is.

Voorraden : de voorraden worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, berekend volgens FIFO-methode,

of tegen een lagere marktwaarde. De voorraad van de wisselstukken wordt regelmatig geanalyseerd en

minwaarden kunnen geregistreerd worden in functie van de ouderdom, de omloopsnelheid en het

strategische karakter van de reserveonderdelen.

Vorderingen : vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde en een reserve voor niet

invorderbaarheid wordt aangelegd wanneer nodig.

Schulden worden aan nominale waarde opgenomen.

Vorderingen en schulden in vreemde munt worden opgenomen aan de officiële koerswaarden geldig op

het einde van het boekjaar.

Provisie voor risico's en lasten

Na consultatie van bevoegde instanties worden zowel de nodige provisies aangelegd voor de lopende

geschillen, de voorziene intrestvergoedingen en de behandelingskosten en dit vanuit een standpunt

van voorzichtige opstelling van de jaarrekening.

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten

normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen in de staat

XVIIIbis.

Afgeleide financiële instrumenten, dekkingstransacties:

Coil maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om zich in te dekken tegen de

rentevoetrisico's die voortvloeien uit haar financieringsactiviteiten (dekking van de toekomstige

cashflows die toe te schrijven zijn aan geboekte financiële schulden).

Het beleid van Coil bestaat erin zich niet te wagen aan speculatieve transacties of aan transacties

met een hefboomwerking en geen instrumenten aan te houden of uit te geven voor

transactiedoeleinden.

Dit zijn de maatstaven die door Coil worden bepaald om een afgeleid instrument onder de

dekkingsinstrumenten te klasseren:
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"men rekent erop dat de dekking doeltreffend zal zijn om de cashflowschommelingen goed te maken die

toe te schrijven zijn aan het gedekte risico;

"de doeltreffendheid van de dekking kan op een betrouwbare manier worden geëvalueerd;

"er bestaan passende documenten die de dekkingsrelatie beschrijven die aan de dekking ten grondslag

ligt.

Coil heeft de intentie om de know how van een gerelateerde bedrijf over te nemen. De aankoopwaarde

van de know how zal verrekend worden met de waarde van de financiële vaste activa.

Nr. VOL 6.19BE 0448.204.633

First - VOL2017 - 44 / 101



ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Zie volgende pagina.
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RAAD VAN BESTUUR 

Dossier : TC/YD/2160420/VV 	 Repertorium : 71.448  

.Coi[  

naamloze vennootschap die een beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen 

tel00O Brussel, Drukpeostraat4 

BTW (BE) 0448.204.633 -  RPR  Brussel (Nederlandstalige afdeling) 

KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN 

HET TOEGESTAAN KAPITAAL 

MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT EN MET UITGIFTEPREMIE 

MACHTIGINGEN 

Het jaar tweeduizend zestien. 

Op achttien februari. 

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. 

Voor mij, meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel, 

is de raad van bestuur bijeengekomen van de naamloze vennootschap die een 

beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen  "Coil",  waarvan de zetel gevestigd is te 

I000 Brussel, Drukpersstraat 4, hierna "de Vennootschap" genoemd. 

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP  

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming  "CCA  HOL0NG" krachtens 

akte verleden voor meester Denis  Deckers,  destijds geassocieerd notaris te Brussel, 

vervangende zijn ambtgenoot meester Hans Berquin, destijds geassocieerd notaris te 

Brussel, op 9 september 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 

6 oktober daarna, onder nummer 921006-50. 

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal 

opgesteld door ondergetekende notaris, op 24 oktober 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij 

het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna, onder de nummers I3172090 en 

13172093. 

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 

0448204.63I 

OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD  

De vergadering van de raad van bestuur wordt geopend om 14 uur 10 minuten, 

onder het voorzitterschap van de heer CHASSAGNE Patrick  François,  wonende te 75009 

Parijs,  rue  d'Anjou  IObis, Frankrijk. 

AANWEZIGHEID  

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de bestuurders waarvan de naam, de voornaam 

en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, 

vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven. 

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige bestuurders of hun gevolmachtig-

den. De volmachten blijven gehecht aan de aanwezigheidslijst. 
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2  

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" 

voorzien en afgesloten door ondertekening door de voorzitter en ondergetekende notaris. 

UITEENZETTING 

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te 

stellen wat volgt : 

I. De raad van vandaag heeft de volgende agenda: 

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld 

overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, 

met betrekking tot de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met 

opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van 

de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS 

(BATCH) LIMITED". 

2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld naar aanleiding van het 

bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 

596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de 

kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met opheffing van het 

voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de vennootschap 

naarhetrechtvanEnge|andenVVa|es "UN|TED/\N[>D|6ER5/8ATCH\UK8|TED" 

3. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, met het oog op 

de realisatie van de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda. 

4. Verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal met 450.950,00 

EUR, om het van 5.699.707,87 EUR te brengen op 6.150.657,87 EUR, in toepassing 

van artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. 

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard 

gaan met de uitgifte van 146.746 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde 

rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen 

delen pro  rata  temporis vanaf de inschrijving. 

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal de inschrijver tot de betaling van een 

uitgiftepremie overgaan ten belope van 724.050,00 EUR. 

5. Vaststelling van de gedeeltelijke volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen en van 

de volstorting van de uitgiftepremie. 

6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. 

7. Boeking van de uitgifte' remieopeenonbesohikbare rekening "Uitgiftepremies". 

D. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met 

het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging. 

9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en het neerleggen van documenten.  

Il.  Aanwezigheidsquorum 
 

De raad van bestuur bestaat thans uit vier (4) bestuurders. 

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat drie (3) bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden rechtsgeldig genomen bij gewone 

meerderheid van stemmen. 

De raad van bestuur stelt derhalve vast dat de vergadering geldig is samengesteld en 

bevoegd is om over de punten van de agenda te beraadslagen. 

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de hierna vermelde 
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VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING INZAKE EEN STRIJDIG BELANG  

De bestuurder CLARKE James Peter, wonende te Baytree House,  Knutsford,  
Choshire, VVA16SN, Verenigd Koninkrijk, heeft voorafgaand aan onderhavige raad van 

bestuur meegedeeld dat hij een onrechtstreeks strijdig belang van vermogensrechtelijke 

aard in de zin van artikel 523, §1 van het Wetboek van vennootschappen heeft, daar hij een 

controlerend belang aanhoudt in de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  

"UNITED  ANODISERS (BATCH) L|M|TED" Overeenkomstig artikel 523, §1, in fine van het 

Wetboek van vennootschappen neemt hij derhalve niet deel aan onderhavige raad van 

bestuur. 

De aanwezige bestuurders verantwoorden het te nemen besluit als volgt:  "UNITED  

ANODISERS (BATCH) LIMITED" heeft een verkoopovereenkomst afgesloten met de 

Vennootschap op 20 mei 2015 met betrekking tot de aandelen van de vennootschap  United  

Anodisers szL zoals aangepast van tijd tot tijd (de "SPA"). Door de inschrijving op de 

kapitaalsverhoging, herinvesteert  "UNITED  ANODISERS (BATCH) L|K4|TED"eendee|vande 

prijs die haar werd betaald door de Vennootschap onder en in overeenstemming met de 

SPA. Op deze manier keert een deel van het bedrag dat moest betaald worden door de 

Vennootschap, namelijk 1.175.00000 EUR, terug naar de Vennootschap in de vorm van 

enerzijds een kapitaalverhoging van 450.950,00 EUR en anderzijds door de te boeken 

uitgiftepremie van 724.050,00 EUR. Hierdoor is de geplande verhoging van het kapitaal in 

het belang van de Vennootschap vanuit een financieel standpunt en zal ze eveneens in het 

voordeel zijn van de liquiditeiten van de Vennootschap. 

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL 

I. De voorzitter zet uiteen dat de buitengewone algemene vergadering van 19 januari 

2012 de raad van bestuur gemachtigd heeft om tot verhoging van het kapitaal over te gaan 

door middel van toegestane kapitaal voor een maximaal bedrag van vijf miljoen 

tweehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd dertien  euro  tachtig cent (5257.613,80 

EUR) (exclusief uitgiftepremies). Deze machtiging is gegeven voor een periode van vijf jaar te 

rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad, zijnde vanaf 10 februari 2012, en het is de raad van bestuur toegelaten om onder 

andere in het belang van de Vennootschap het bij wet voorgeschreven voorkeurrecht te 

beperken of opheffen, volgens de voorwaarden voorgeschreven ingevolge de wet, hierbij 

inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen. 

||. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 24 oktober 

2013, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van 

442.094,07 EUR met uitgifte van 143.864 nieuwe aandelen, waarbij tevens een bedrag van 

577.901,68 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' werd geboekt. 

|||. Bij proces-verbaal opgesteld door meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd 

notaris te Brussel, de dato 11 mei 2015, s de raad van bestuur overgegaan tot de uitgifte 

van 50.000  warrants,  die elk recht geven om in te schrijven op 1 aandeel aan de gemiddeldè 

slotkoers van de aandelen van de Vennootschap gedurende de laatste 30 dagen die het 

aanbod voorafgingen, zijnde 8,06 EUR. 

De voorzitter zet uiteen dat het beschikbaar bedrag van het toegestane kapitaal op 

datum van deze akte voldoende is voor de voorgestelde kapitaalsverhoging met een bedrag 

van 450.950,00 EUR. 
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BESLISSINGEN  

EERSTE BESLISSING : Verslaggeving. 

Bij unanimiteit ontslaan de bestuurders de voorzitter tot voorlezing van de hierna 

vermelde verslagen en waarvan de bestuurders verklaren een kopij te hebben ontvangen: 

1. Het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 

596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot 

de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met opheffing 

van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap naar het recht 

vanEnge|andenVVa|es "UN|TEDANO0|SERS(BATCH)L|K8|TED" 

2. Het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 

en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de 

opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap naar 

het recht van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS (BATCH) 

LIMITED".  

ledere bestuurder verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en keurt 

deze goed. 

Neerlegging 

De verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden 

neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. 

Stemming 

VOOR ~ 

TEGEN / 

ONTHOUDING / 

TWEEDE BESLISSING : Opheffing voorkeurrecht. 

De raad van bestuur beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande 

aandeelhouders ten gunste van de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  

"UNITED  ANODISERS (BATCH) LIMITED", met maatschappelijke zetel te 71/73 Hoghton 

Street,  Southport, Merseyside  PR9 OPR, Verenigd Koninkrijk, en Belgisch 

ondernemingsnummer 0648.632.664, (hierna "de Inschrijver"), overeenkomstig artikel 596 

van het Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van de statuten. 

Stemming 

VOOR 3 

TEGEN / 

ONTHOUDING / 

DERDE BESLISSING : Kapitaalverhoging - Inschrijving op de kapitaalverhoging - 

Storting op de nieuwe aandelen en van de uitgiftepremie. 

Ka pitaalverhoging 

De raad van bestuur beslist het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het 

toegestaan kapitaal te verhogen met 450.950,00 EUR, om het van 5.699707,87 EUR te 

brengen op 6.150.657,87 EUR, overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van 

vennootschappen. 
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De raad van bestuur beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden 

door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 146.746 aandelen van 

dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en 

die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in 

geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 8,007 EUR 

per aandeel, waarvan: 

(i) (afgerond) 3,073 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", 

hetzij in totaal 450.950,00 EUR; en  

(ii) (afgerond) 4,934 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepre-

mies", hetzij in totaal 724.050,00 EUR. 

Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal ten belope van het 

volledige bedrag. Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort. 

Inschrijving op de kapitaalverhoging 

1. Is vervolgens tussengekomen, de Inschrijver, hier vertegenwoordigd door  Finance  

& Management International NV, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Tim 

HUTTON, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één (1) 

onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, en die verklaard heeft 

volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, 

en in te schrijven op de 146.746 nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van 

(afgerond) 8,007 EUR per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden. 

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat: 

(i) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal ten belope 

van honderd procent (100 %), hetzij in totaal 450.950,00 EUR; en  

(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %) werd 

gestort, hetzij in totaal 724.050,00 EUR. 

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van 

vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE33 0017 7854 8146 op 

naam van de Vennootschap bij BNP  Paribas  Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door 

deze kredietinstelling op 18 februari 2016, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn 

dossier bewaard zal blijven. 

Stemming 

VOOR 3 

TEGEN / 

ONTHOUDING / 

VIERDE BESLISSING : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 

De raad van bestuur stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit 

dat de voormelde kapitaalverhoging van 450.950,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd 

en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 6.150.657,87 EUR, 

vertegenwoordigd door 2.001.604 kapitaalaandelen, zonder nominale waarde. 

Stemmin 

VOOR 3 

TEGEN / 

ONTHOUDING / 
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VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening 

"Uitgiftepremies". 

De raad van bestuur beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 

724.050,00 EUR, te boeken op 	onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde 

mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, 

behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt 

overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een 

statutenwijziging. 

Stemming 

VOOR ~ 
TEGEN / 

ONTHOUDING / 

ZESDE BESLISSING : Wijziging van de statuten. 

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot 

kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de raad van bestuur artikel 5  van de statuten te 

vervangen door de volgende tekst : 

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen honderdvijftigduizend 

zeshonderdzevenenvijftig  euro  zevenentachtig cent (6.150.657,87 EUR). 

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen duizend zeshonderdenvier 

(J.O0I.604)kop/too/oondp/enznndernnnn/no/ewoonÍe\ die ieder één / twee miljoen duizend 

zeshonderdenvierde 
(1/2001604de) 

 van het kapitaal vertegenwoordigen.".  

Stemming 

VOOR 3 

TEGEN / 

ONTHOUDING / 

ZEVENDE BESLISSING Volmacht coördinatie. 

De raad van bestuur verleent aan Yorik Desmyttère en/of Laura Vanderlinden, ten 

dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Ber4uiri 

Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de 

Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de 

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 

Stemming 

VOOR 3 

TEGEN / 

ONTHOUDING / 

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN  

INFORMATIE — RAADGEVING 

De bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat de 

notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien 

uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad 

heeft gegeven. 
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RECHT OP GESCHRIFTEN 

Het recht bedraagt vijfennegentig  euro  (95,00 EUR). 

VOORLEZING 

De bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkennen tijdig een 

ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben. 

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in 

artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden 

aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen. 

De notulen werden door de notaris toegelicht. 

IDENTITEIT 

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige bestuurders op zicht van 

hun identiteitskaart. 

SLUITING VAN DE VERGADERING  

De vergadering wordt geheven. 

WAARVAN PROCES-VERBAAL.  

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. 

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de bestuurders, 

desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, met mij, notaris, ondertekend. 

(volgen de handtekeningen) 

Afgeleverd vóór registratie : 
- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie 

van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van 

Vennootschappen; 

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 2977, nr.  EE/  

85.234. 
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AANWEZIGHEIDSLUST/LISTE DE PRESENCE 

Coil  

naamloze vennootschao/sodété  anonyme  

te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4/ à 1000 Bruxelles,  rue  de la  Presse  4 

BESTUURDERS/ADMINISTRATEURS 

Administrateurs/ Bestuurder Mandataire/  

Volmachtdrager 

Signature/  

Handtekening  
Finance 	& 	Management 

International SA, à 3400 Landen, 

Industriezone 	7, 	met 	als 	vaste 

vertegenwoordiger/ayant 

comme représentant permanent 

Monsieur 	Timothy 	James 

Chemine 	de 	la 	Butte 	5, 
gedelegeerd 	bestuurder  

administrateur-délégué;  

Hutton, à 78620 [Etang'|a4/iUe,  

Monsieur Patrick Chassagne, à 

75008 ParisRued'Anjou18bis~ ' 

Monsieur James Peter  Clarke,  à 

VVA16NPKnutdbrd,8aytree 

House,  Parkfield Road  0; 

Genaxis 	NV, 	à 	9070 

Destelbergen, 	Bommelsrede 	3, 

met 	als 	vaste 

vertegenwoordiger/ayant 

comme représentant permanent 

~~ bestuurder/administrateur. 

Monsieur Yves Willems, á 9070  
Destelbergen, 	Bommelsrede 	3  

/ 

~~- n  y ~ 
, 

 ^ 
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RAAD VAN BESTUUR 

Dossier : TC/YD/2160420-1/VV 	 Repertorium : 71.723  

"Coil"  

naamloze vennoot chap die een beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen 

te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 

BTW (BE) 0448.204.633  RPR  Brussel (Nederlandstalige afdeling) 

KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN 

HET TOEGESTAAN KAPITAAL 

MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT EN MET UITGIFTEPREMIE 

MACHTIGINGEN 

Het jaar tweeduizend zestien. 

Op veertien maart.  
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. 

Voor mij, meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel, 

is de raad van bestuur bijeengekomen van de naamloze vennootschap die een 

beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen  "Coil",  waarvan de zetel gevestigd is te 

1000 Brussel, Drukpersstraat 4, hierna 'de Vennootschap" genoemd. 

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP  

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "[[A HUL0NG" krachtens 

akte verleden voor meester Denis  Deckers,  destijds notaris te Brussel, vervangende zijn 

ambtgenoot meester Hans Berquin, destijds notaris te Brussel, op 9 september 1992, 

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna, onder 

nummer 921006-50. 

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal 

opgesteld door ondergetekende notaris, op 18 februari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen 

bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummers 16037449 en 16037167. 

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 

0448.204.633. 

OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD  

De vergadering van de raad van bestuur wordt geopend om 9 uur 7 minuten, onder 

het voorzitterschap van de heer CHASSAGNE Patrick  François,  wonende te 75009 Parijs,  rue  

d'Anjou  18bis, Frankrijk. 

AANWEZIGHEID  

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de bestuurders waarvan de naam, de voornaam 

en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, 

vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven. 

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige bestuurders of hun gevolmachtig-

den. De volmachten blijven gehecht aan de aanwezigheidslijst. 
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Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" 

voorzien en afgesloten door ondertekening door de voorzitter en ondergetekende notaris. 

UITEENZETTING 

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te 
stellen wat volgt : 

I. De raad van vandaag heeft de volgende agenda: 

I. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld 

overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, 

met betrekking tot de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met 

opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van 

de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS 
(BATCH) LIMITED" 

2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld naar aanleiding van het 

bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 

596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de 

kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met opheffing van het 

voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de vennootschap 

naarhetnechtvanEnQdandenVVa|es "UN|TEDANOD|SERS(BATCH)UK4|TED^  

3. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, met het oog op 

de realisatie van de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda. 

4. Verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal met 450.950,00 

EUR, om het van 6.I50.657,87 EUR te brengen op 6.601.607,87 EUR, in toepassing 

van artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. 

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard 

gaan met de uitgifte van 146.746 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde 

rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen 

delen pro  rata  temporis vanaf de inschrijving.  

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal de inschrijver tot de betaling van een 

uitgiftepremie overgaan ten belope van 724.050,00 EUR. 

S. Vaststelling van de volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen en van de volstorting 

van de uitgiftepremie.  

G. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. 

7. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies". 

8. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met 

het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging. 

S. Vo|mochtvoordecoÜrdinatievandestatutenenhctneer|eDgenvandocunnenten.  

II.  Aanwezigheidsquorum 
De raad van bestuur bestaat thans uit vier (4) bestuurders. 

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat drie (3) bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden rechtsgeldig genomen bij gewone 

meerderheid van stemmen. 	"  

De raad van bestuur stelt erhalve vast dat de vergadering geldig is samengesteld en 

bevoegd is om over de punten van de agenda te beraadslagen. 

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de hierna vermelde 
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VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING INZAKE EEN STRIJDIG BELANG  
De bestuurder CLARKE James Peter, wonende te Baytree House,  Knutsford,  

Choshire, WA16SN, Verenigd Koninkrijk, heeft voorafgaand aan onderhavige raad van 

bestuur meegedeeld dat hij een onrechtstreeks strijdig belang van vermogensrechtelijke 

aard in de zin van artikel 523, §1 van het Wetboek van vennootschappen heeft, daar hij een 

controlerend belang aanhoudt in e vennoot chap naar het recht van Engeland en Wal 

"UNITED ANODISERS (BATCH) L|M|TED" Overeenkomstig artikel 523, §1, in fine van het 
Wetboek van vennootschappen neemt hij derhalve niet deel aan onderhavige raad van 
bestuur. 

De aanwezige bestuurders verantwoorden het te nemen besluit als volgt:  "UNITED  
ANODISERS (BATCH) L\M|TED" heeft een verkoopovereenkomst afgesloten met de 

Vennootschap op 20 mei 2015 met betrekking tot de aandelen van de vennootschap  United  
Anodisers s.rJ, zoals aangepast van tijd tot tijd (de "SPA"). Door de inschrijving op de 
kapitaalsverhoging, herinvesteert  "UNITED  ANODISERS (BATCH) L|M|TED" een tweede deel 

van de prijs die haar werd betaald door de Vennootschap onder en in overeenstemming met 

de SPA. Op deze manier keert een tweede schijf van het bedrag dat moest betaald worden 

door de Vennootschap, namelijk 1.I75.000,00 EUR, terug naar de Vennootschap in de vorm 

van enerzijds een kapitaalverhoging van 450.950\00 EUR en anderzijds door de te boeken 

uitgiftepremie van 724.050,00 EUR. Hierdoor is de geplande verhoging van het kapitaal in 

het belang van de Vennootschap vanuit een financieel standpunt en zal ze eveneens in het 

voordeel zijn van de liquiditeiten van de Vennootschap. 

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL 
I. De voorzitter zet uiteen dat de buitengewone algemene vergadering van 19 januari 

2012 de raad van bestuur gemachtigd heeft om tot verhoging van het kapitaal over te gaan 

door middel van toegestan kapitaal voor een maximaal bedrag van vijf miljoen 

tweehonderd zevenenvijftigdizend zeshonderd dertien  euro  tachtig cent (5.257.613,80 

EUR) (exclusief uitgiftepremies). Deze machtiging s gegeven voor een periode van vijf jaar  té  

rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad, zijnde vanaf 10 februari 2012, en het is de raad van bestuur toegelaten om onder 

andere in het belang van de Vennootschap het bij wet voorgeschreven voorkeurrecht  té  

beperken of opheffen, volgens de voorwaarden voorgeschreven ingevolge de wet, hierbij 

inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen. 

U. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 24 oktober 

2013, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van 

442.094,07 EUR, gepaard gaande met de uitgifte van 143.864 nieuwe aandelen, waarbij 

tevens een bedrag van 577.90I,68 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' 

werd geboekt. 

|U. Bij proces-verbaal opgesteld door meester Peter Van Melkebeke, notaris te 

Brussel, de dato 11 mei 2015, is de raad van bestuur overgegaan tot de uitgifte van 50.000  

warrants,  die elk recht geven om in te schrijven op 1 aandeel aan de gemiddelde slotkoers 

van de aandelen van de Vennootschap gedurende de laatste 30 dagen die het aanbod 

voorafgingen, zijnde 8,06 EUR. 

|V. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 18 februari 

2016, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van 

450.950,00 EUR, gepaard gaande met de uitgifte van 146.746 nieuwe aandelen, waarbij
^ 
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tevens een bedrag van 724.050j00 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' 
werd geboekt. 

De voorzitter zet uiteen dat het beschikbaar bedrag van het toegestane kapitaal op 

datum van deze akte voldoende is voor de voorgestelde kapitaalsverhoging met een bedrag 
van 450.950,00 EUR. 

BESLISSINGEN  
EERSTE BESLISSING : Verslaggeving. 

Bij unanimiteit ontslaan de bestuurders de voorzitter tot voorlezing van de hierna 

vermelde verslagen en waarvan de bestuurders verklaren een kopij te hebben ontvangen: 
1. 	Het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 

596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot 

de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met opheffing 

van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap naar het recht 

vanEnQe|andenVVa|es "UN|TEDANOD|SERS(BATCH)UK8|TED^. 
Z. 	Het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 

en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de 

opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap naar 

het recht van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS (BATCH) 
LIMITED".  

ledere bestuurder verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en keurt 

deze goed. 

Neerlegging 

De verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden 

neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. 

TWEEDE BESLISSING : Opheffing voorkeurrecht.  

De raad van bestuur beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande 

aandeelhouders ten gunste van de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  

"UNITED  ANODISERS (BATCH) LIMITED", met maatschappelijke zetel te 71/73 Hoghton 

Street,  Southport, Merseyside  PR9 OPR, Verenigd Koninkrijk, en Belgisch 

ondernemingsnummer 0648.632.664, (hierna "de Inschrijver"), overeenkomstig artikel 596 

van het Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van de statuten. 

DERDE BESLISSING : Kapitaalverhoging - Inschrijving op de kapitaalverhoging - 

Storting op de nieuwe aandelen en van de uitgiftepremie. 

Kapitaalverhoging 

De raad van bestuur beslist het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het 

toegestaan kapitaal te verhogen met 450.950,00 EUR, om het van 6.150.657,87 EUR te 

brengen op 6.601.607,87 EUR, overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van 

vennootschappen.  

De raad van bestuur beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden 

door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 146.746 aandelen van 

dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en 

die in de winsten zullen delen pro  rata  temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in 

geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs  van (afgerond) 8,007 EUR 

per aandeel, waarvan: 
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(i) (afgerond) 3,073 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", 

hetzij in totaal 450.950,00 EUR; en 

(Ü)(afecrond)4`934EURperaandee)za|Oeboektwordenopderekenin8"UitgUtepre' 

mies", hetzij in totaal 724.050,00 EUR. 

Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal ten belope van het 

volledige bedrag. Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort. 

Inschrijving op de kapitaalverhoging 

1. Is vervolgens tussengekomen, de Inschrijver, hier vertegenwoordigd door de heer 

Patrick CHASSAGNE, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere 

volmachtdrager krachtens één (1) onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht 

blijft, en die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële 

toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 146J46 nieuwe aandelen van de 

Vennootschap, tegen de prijs van (afgerond) 8,007 EUR per aandeel, en onder de hoger 

gestelde voorwaarden. 

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat: 

(i) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal ten belope 

van honderd procent (100 %), hetzij in totaal 450.950,00 EUR; en  

(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %) werd 

gestort, hetzij in totaal 724.050,00 EUR. 

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van 

vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 8E32 0017 8065 8302 op 

naam van de Vennootschap bij BNP  Paribas  Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door 

deze kredietinstelling op 9 maart 20I6, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier 

bewaard zal blijven. 

VIERDE BESLISSING Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 

De raad van bestuur stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit 

dat de voormelde kapitaalverhoging van 450.950,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd 

en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 6.601.607,87 EUR, 

vertegenwoordigd door 2.148.350 kapitaalaandelen, zonder nominale waarde. 

VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening 

"Uitgiftepremies". 

De raad van bestuur beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 

724.050,00 EUR, te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde 

mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, 

behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt 

overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een 

statutenwijziging. 

ZESDE BESLISSING : Wijziging van de statuten. 

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot 

kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de raad van bestuur artikel 5  van de statuten te 

vervangen door de volgende tekst  

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen zeshonderdeneenduizend 

zeshonderdenzeven  euro  zevenentachtig cent (6.601.607,87 EUR). 

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen honderd achtenveertigduizend 

driehonderd vijftig (2.148.350) kapitaalaandelen condernnnn/no/e waarde, die ieder één / 
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twee miljoen honderdachtenveertigduizend driehonderdvijftigste (1/2.148.35(f e) van het 
kapitaal vertegenwoordigen.".  

ZEVENDE BESLISSING : Volmacht coördinatie. 

De raad van bestuur verleent aan Yorik Desmyttère en/of Laura Vanderlinden, ten 

dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Berquin 
Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de 

Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de 

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 

STEMMING  
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen. 

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN  
INFORMATIE — RAADGEVING 

De bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat de 

notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien 

uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad 

heeft gegeven. 

RECHT OP GESCHRIFTEN 

Het recht bedraagt vijfennegentig  euro  (95,00 EUR). 

VOORLEZING 
De bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkennen tijdig een 

ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben. 

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in 

artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden 

aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen. 

De notulen werden door de notaris toegelicht. 

IDENTITEIT 
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige bestuurders op zicht van 

hun identiteitskaart. 
SLUITING VAN DE VERGADERING  

De vergadering wordt geheven. 
WAARVAN PROCES-VERBAAL.  

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. 

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de bestuurders, 

desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, met mij, notaris, ondertekend. 

(volgen de handtekeningen) 

Afoeleverdvódr registratie ~ 

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1 bis W.Reg.met het oog op neerleggingg ter griffie 

van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van 

Vennootschappen;  
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E/ 

85.234. 
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AANWEZIGHEIDSLIJST/LISTE DE PRESENCE 

Coil  

naamloze  vennootschap/société  anonyme  

te  1000  Brussel,  Drukpersstraat 4/  à  1000 Bruxelles, rue de la  Presse  4 

BTW (BE)/TVA (BE) 0448.204.633 RPM Brussel/Bruxelles 

BESTUURDERS/ADMINISTRATEURS  

Administrateurs / Bestuurder Mandataire/  

Volmachtdrager 

Signature/  

Handtekening  

Finance 	& 	Management 

International SA, à 3400 Landen, 

Industriezone 	7, 	met 	als 	vaste 

vertegenwoordiger/ayant 

comme représentant permanent 

Monsieur 	Timothy 	James 

Chemine 	de 	la 	Butte 	5, 

gedelegeerd 	bestuurder  

administrateur-délégué;  

Hutton, à 78620 L'Etang-la-Ville, `  

Monsieur Patrick Chassagne, à 

75008 Paris,  Rue  d'Anjou  18bis ; 

Monsieur James Peter  Clarke,  à 

WA16NP  Knutsford,  Baytree 

House,  Parkfield Road  0 ; / 

Genaxis 	NV, 	à 	9070 

Destelbergen, 	Bommelsrede 	3, 

met 	als 	vaste 

vertegenwoordiger/ayant 

comme représentant permanent 

Monsieur Yves Willems, à 9070 

Destelbergen, 	Bommelsrede 	3 

bestuurder/administrateur. 
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COIL S.A./N.V. 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

gehouden in de Sheraton Brussels Airport op 16 maart 2016 om 10.45h  

 

Aanwezig:  Jim Clarke (Voorzitter) 

Finance & Management International N.V. (“FMI”), - Chief Executive Officer 

vertegenwoordigd door Timothy Hutton (“CEO”) 

  Genaxis BVBA, vertegenwoordigd door Yves Willems 

  Patrick Chassagne 

 

1. De Voorzitter heeft de vergadering geopend verklaard, met de volgende agenda: 

 

o Bonus van de CEO voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015 

 

De CEO informeerde de Raad dat hij een belangenconflict heeft met vermeld punt op de agenda, 

aangezien hij een begunstigde is van het volgende agendapunt. De CEO heeft dan de 

vergadering verlaten in overeenstemming met artikel 523, §1, sectie 4 van het Belgisch Wetboek 

van Vennootschappen. De Bestuurders hebben de vergadering verdergezet en de beslissing 

gerechtvaardigd. Voorts werden de financiële gevolgen uiteengezet. 

 

2. In het licht van de sterk verbeterde resultaten van de Vennootschap en de voortdurende 

bevredigende vooruitgang met betrekking tot de investering en de vrije kasstroom creatie 

doelstellingen van de business van de Vennootschap, stelde de Voorzitter voor dat de 

maximum incrementele bonus van €187.340 wordt toegekend aan de CEO. Het voorstel 

werd geldig goedgekeurd door de Raad. 

 

De CEO heeft vervolgens de vergadering terug vervoegd en werd op de hoogste gesteld van de 

beslissing van de Raad van Bestuur.  

3. Aangezien er geen verdere zaken waren, werd de vergadering vervolgens gesloten. 
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RAAD VAN BESTUUR 

Dossier : TC/YD/2160420-2/Iv 	 Repertorium : 71.754  

"Coil"  

naamloze vennootschap die een beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen 

te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 

BTW (BE) 0448.204.633  RPR  Brussel (Nederlandstalige afdeling) 

KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN 
HET TOEGESTAAN KAPITAAL 

MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT EN MET UITGIFTEPREMIE 

MACHTIGINGEN 

Het jaar tweeduizend zestien. 

Op zestien maart. 

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. 

Voor mij, meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel, 

is de raad van bestuur bijeengekomen van de naamloze vennootschap die een 

beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen  "Coil",  waarvan de zetel gevestigd is te 

1000 Brussel, Drukpersstraat 4, hierna "de Vennootschap" genoemd. 
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP 

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming  "CCA  HOLDING" krachtens 

akte verleden voor meester Denis  Deckers,  destijds notaris te Brussel, vervangende zijn 

ambtgenoot meester Hans Berquin, destijds notaris te Brussel, op 9 september 1992, 

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna, onder 

nummer 921006-50. 

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal 

opgesteld door ondergetekende notaris, op 14 maart 2016, neergelegd ter bekendmaking in 
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 
0448.204.633. 

OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD  

De vergadering van de raad van bestuur wordt geopend onder het voorzitterschap 

van de heer CHASSAGNE Patrick  François,  wonende te 75009 Parijs,  rue  d'Anjou  18bis, 

Frankrijk. 

AANWEZIGHEID 

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de bestuurders waarvan de naam, de voornaam 

en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, 

vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven. 

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige bestuurders of hun gevolmachtig-

den. De volmachten blijven gehecht aan de aanwezigheidslijst. 
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Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" 

voorzien en afgesloten door ondertekening door de voorzitter en ondergetekende notaris. 

UITEENZETTING 

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te 
stellen wat volgt : 

I. De raad van vandaag heeft de volgende agenda: 
1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld 

overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, 

met betrekking tot de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met 

opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van 

de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS 
(BATCH) LIMITED". 

2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld naar aanleiding van het 

bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 

596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de 

kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met opheffing van het 

voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de vennootschap 

naar het recht van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS (BATCH) LIMITED". 
3. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, met het oog op 

de realisatie van de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda. 
4. Verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal met 450.950,00 

EUR, om het van 6.601.607,87 EUR te brengen op 7.052.557,87 EUR, in toepassing 

van artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. 

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard 

gaan met de uitgifte van 146.746 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde 

rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen 
delen pro  rata  temporis vanaf de inschrijving. 

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal de inschrijver tot de betaling van een 

uitgiftepremie overgaan ten belope van 724.050,00 EUR. 
5. Vaststelling van de volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen en van de volstorting 

van de uitgiftepremie. 

6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. 
7. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies". 
8. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met 

het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging. 

9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en het neerleggen van documenten.  
II.  Aanwezigheidsquorum 

De raad van bestuur bestaat thans uit vier (4) bestuurders. 

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat drie (3) bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. De beslissingen warden rechtsgeldig genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen. 

De raad van bestuur stelt derhalve vast dat de vergadering geldig is samengesteld en 

bevoegd is om over de punten van de agenda te beraadslagen. 

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de hierna vermelde 

beslissingen : 
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VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING INZAKE EEN STRIJDIG BELANG  

De bestuurder CLARKE James Peter, wonende te Baytree House,  Knutsford,  
Choshire, WA16SN, Verenigd Koninkrijk, heeft voorafgaand aan onderhavige raad van 

bestuur meegedeeld dat hij een onrechtstreeks strijdig belang van vermogensrechtelijke 

aard in de zin van artikel 523, §1 van het Wetboek van vennootschappen heeft, daar hij een 

controlerend belang aanhoudt in de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  
"UNITED  ANODISERS (BATCH) LIMITED". Overeenkomstig artikel 523, §1, in fine van het 
Wetboek van vennootschappen neemt hij derhalve niet deel aan onderhavige raad van 
bestuur. 

De aanwezige bestuurders verantwoorden het te nemen besluit als volgt:  "UNITED  
ANODISERS (BATCH) LIMITED" heeft een verkoopovereenkomst afgesloten met de 

Vennootschap op 20 mei 2015 met betrekking tot de aandelen van de vennootschap  United  
Anodisers s.r.I., zoals aangepast van tijd tot tijd (de "SPA"). Door de inschrijving op de 
kapitaalsverhoging, herinvesteert  "UNITED  ANODISERS (BATCH) LIMITED" een derde deel 

van de prijs die haar werd betaald door de Vennootschap onder en in overeenstemming met 

de SPA. Op deze manier keert een derde schijf van het bedrag dat moest betaald worden 

door de Vennootschap, namelijk 1.175.000,00 EUR, terug naar de Vennootschap in de vorm 

van enerzijds een kapitaalverhoging van 450.950,00 EUR en anderzijds door de te boeken 

uitgiftepremie van 724.050,00 EUR. Hierdoor is de geplande verhoging van het kapitaal in 

het belang van de Vennootschap vanuit een financieel standpunt en zal ze eveneens in het 
voordeel zijn van de liquiditeiten van de Vennootschap. 

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL 
I. De voorzitter zet uiteen dat de buitengewone algemene vergadering van 19 januari 

2012 de raad van bestuur gemachtigd heeft om tot verhoging van het kapitaal over te gaan 

door middel van toegestane kapitaal voor een maximaal bedrag van vijf miljoen 
tweehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd dertien  euro  tachtig cent (5.257.613,80 

EUR) (exclusief uitgiftepremies). Deze machtiging is gegeven voor een periode van vijf jaar te 

rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad, zijnde vanaf 10 februari 2012, en het is de raad van bestuur toegelaten om onder 

andere in het belang van de Vennootschap het bij wet voorgeschreven voorkeurrecht te 

beperken of opheffen, volgens de voorwaarden voorgeschreven ingevolge de wet, hierbij 

inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.  
II. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 24 oktober 

2013, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van 

442.094,07 EUR, gepaard gaande met de uitgifte van 143.864 nieuwe aandelen, waarbij 

tevens een bedrag van 577.901,68 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' 
werd geboekt.  

III. Bij proces-verbaal opgesteld door meester Peter Van Melkebeke, notaris te 

Brussel, de dato 11 mei 2015, is de raad van bestuur overgegaan tot de uitgifte van 50.000  
warrants,  die elk recht geven om in te schrijven op 1 aandeel aan de gemiddelde slotkoers 

van de aandelen van de Vennootschap gedurende de laatste 30 dagen die het aanbod 
voorafgingen, zijnde 8,06 EUR.  

IV. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 18 februari 

2016, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van 

450.950,00 EUR, gepaard gaande met de uitgifte van 146.746 nieuwe aandelen, waarbij 
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tevens een bedrag van 724.050,00 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' 

werd geboekt. 

V. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 14 maart 

2016, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van 

450.950,00 EUR, gepaard gaande met de uitgifte van 146.746 nieuwe aandelen, waarbij 

tevens een bedrag van 724.050,00 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' 

werd geboekt. 

De voorzitter zet uiteen dat het beschikbaar bedrag van het toegestane kapitaal op 

datum van deze akte voldoende is voor de voorgestelde kapitaalsverhoging met een bedrag 

van 450.950,00 EUR. 

BESLISSINGEN  

EERSTE BESLISSING : Verslaggeving. 

Bij unanimiteit ontslaan de bestuurders de voorzitter tot voorlezing van de hierna 

vermelde verslagen en waarvan de bestuurders verklaren een kopij te hebben ontvangen: 

1. Het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 

596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot 

de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met opheffing 

van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap naar het recht 

van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS (BATCH) LIMITED". 

2. Het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 

en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de 

opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap naar 

het recht van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS (BATCH) 
LIMITED". 

Iedere bestuurder verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en keurt 

deze goed. 

Neerlegging 

De verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden 

neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. 

TWEEDE BESLISSING : Opheffing voorkeurrecht. 

De raad van bestuur beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande 

aandeelhouders ten gunste van de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  
"UNITED  ANODISERS (BATCH) LIMITED", met maatschappelijke zetel te 71/73 Hoghton 

Street,  Southport, Merseyside  PR9 OPR, Verenigd Koninkrijk, en Belgisch 

ondernemingsnummer 0648.632.664, (hierna "de Inschrijver"), overeenkomstig artikel 596 

van het Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van de statuten. 

DERDE BESLISSING : Kapitaalverhoging - Inschrijving op de kapitaalverhoging - 

Storting op de nieuwe aandelen en van de uitgiftepremie. 

Kapitaalverhoging 

De raad van bestuur beslist het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het 

toegestaan kapitaal te verhogen met 450.950,00 EUR, om het van 6.601.607,87 EUR te 

brengen op 7.052.557,87 EUR, overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van 

vennootschappen. 

De raad van bestuur beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden 

door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 146.746 aandelen van 

dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en 
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die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in 

geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 8,007 EUR 

per aandeel, waarvan: 

(i) (afgerond) 3,073 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", 

hetzij in totaal 450.950,00 EUR; en  

(ii) (afgerond) 4,934 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepre-

mies", hetzij in totaal 724.050,00 EUR. 

Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal ten belope van het 

volledige bedrag. Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort. 

Inschrijving op de kapitaalverhoging  

1. Is vervolgens tussengekomen, de Inschrijver, hier vertegenwoordigd door de heer 

Patrick CHASSAGNE, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere 

volmachtdrager krachtens één (1) onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht 

blijft, en die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële 

toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 146.746 nieuwe aandelen van de 

Vennootschap, tegen de prijs van (afgerond) 8,007 EUR per aandeel, en onder de hoger 

gestelde voorwaarden. 

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat: 

(i) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal ten belope 

van honderd procent (100 %), hetzij in totaal 450.950,00 EUR; en  

(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %) werd 

gestort, hetzij in totaal 724.050,00 EUR. 

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van 

vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE21 0017 8065 8403 op 

naam van de Vennootschap bij BNP  Paribas  Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door 

deze kredietinstelling op 14 maart 2016, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier 

bewaard zal blijven. 

VIERDE BESLISSING : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 

De raad van bestuur stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit 

dat de voormelde kapitaalverhoging van 450.950,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd 

en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 7.052.557,87 EUR, 

vertegenwoordigd door 2.295.096 kapitaalaandelen, zonder nominale waarde. 

VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening 

"Uitgiftepremies". 

De raad van bestuur beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 

724.050,00 EUR, te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde 

mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, 

behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt 

overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een 

statutenwijziging. 
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ZESDE BESLISSING : Wijziging van de statuten. 

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot 

kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de raad van bestuur artikel 5  van de statuten te 

vervangen door de volgende tekst : 

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen tweeënvijftigduizend 

vijfhonderdzevenenvijftig  euro  zevenentachtig cent (7.052.557,87 EUR). 

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderdvijfennegentigduizend 

zesennegentig (2.295.096) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één / twee 

miljoen tweehonderdvijfennegentigduizend zesennegentigste  (1/2.295.0965íe) 
 van het 

kapitaal vertegenwoordigen.". 

ZEVENDE BESLISSING : Volmacht coördinatie. 
De raad van bestuur verleent aan Yorik Desmyttère en/of Laura Vanderlinden, ten 

dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Berquin 

Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de 

Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de 

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 

STEMMING  

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen. 

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN  
INFORMATIE — RAADGEVING 

De bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat de 

notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien 

uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad 
heeft gegeven. 

RECHT OP GESCHRIFTEN 
Het recht bedraagt vijfennegentig  euro  (95,00 EUR). 
VOORLEZING 

De bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkennen tijdig een 
ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben. 

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in 

artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden 

aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen. 

De notulen werden door de notaris toegelicht. 
IDENTITEIT 

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige bestuurders op zicht van 

hun identiteitskaart. 

SLUITING VAN DE VERGADERING  
De vergadering wordt geheven. 

WAARVAN PROCES-VERBAAL.  

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. 

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de bestuurders, 

desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, met mij, notaris, ondertekend. 

Volgen de handtekeningen. 

Afgeleverd vóór registratie 
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- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie 
van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van 
Vennootschappen; 

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 
85.234. 
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Administrateurs/ Bestuurder Mandataire/ 

Volmachtdrager Handtekening 

Signature/ 

Finance 	8^ 	Management 

International SA, à 3400 Landen, 

Industriezone 7, met als vaste 

vertegenwoordiger/ayant 

comme représentant permanent 

Monsieur 	Timothy 	James 

Hutton, à 78620 L'Etang1a'ViUe,  
Chemine  de la  Butte  5, 

gedelegeerd 	bestuurder 

administrateur-dé/éQué; 

Monsieur Patrick  Chassagne, à 

75OO8 Paris, Rue d'Anjou I8b/s;  

Monsieur James Peter Clarke,  à  

WA16NP Knutsford, Baytree 

House, Parkfield Road 0 ; 

Genaxis 	NV, 	à 	9070 

Destelbergen, Bommelsrede 3, 

met 	als 	vaste 

vertegenwoordiger/aya  nt  

comme représentant permanent 

Monsieur Yves Willems, à 9070 

Destelbergen, Bommelsrede 3 
bestuurder/administrateur, 

AANWEZIGHEIDSLIJSTAISTE DE PRESENCE 

Coil  

naamloze  vennootschap/société  anonyme  

te  1000  Brussel,  Drukpersstraat 4/  à  1000 Bruxelles, rue de la Presse 4 

BTW (BEV-TVA (BE) 0448.204.633 RPM Brussel/Bruxelles 

BESTUURDERS/ADMINISTRATEURS 
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RAAD VAN BESTUUR 

Dossier : DA /YD/2160420-3/VV 	 Repertorium nummer: 71.845  

"Coil"  

naamloze vennootschap die een beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen 

te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4 

BTW (BE) 0448.204.633  RPR  Brussel (Nederlandstalige afdeling) 

KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN 

HET TOEGESTAAN KAPITAAL 

MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT EN MET UITGIFTEPREMIE 

MACHTIGINGEN 

Het jaar tweeduizend zestien. 

Op drieëntwintig maart. 

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. 

Voor mij, meester Daisy DEKEGEL, geassocieerd notaris te Brussel, 

is de raad van bestuur bijeengekomen van de naamloze vennootschap die een 

beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen  "Coil",  waarvan de zetel gevestigd is te 

1000 Brussel, Drukpersstraat 4, hierna "de Vennootschap" genoemd. 

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP  

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "[CA HOLD|NG" krachtens 

akte verleden voor meester Denis  Deckers,  destijds notaris te Brussel, vervangende zijn 

ambtgenoot meester Hans Berquin, destijds notaris te Brussel, op 9 september 1992, 

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna, onder 

nummer 921006-50. 

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal 

opgesteld door ondergetekende notaris, op 16 maart 2016, neergelegd ter bekendmaking in 

de Bijiagen bij het Belgisch Staatsbiad. 

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 

0448.204.633. 

OPENING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD 
De vergadering van de raad van bestuur wordt geopend onder het voorzitterschap 

van de heer CHASSAGNE Patrick  François,  wonende te 75009 Parijs,  rue  d'Anjou  l8bis, 

Frankrijk. 

AANWEZIGHEID  
Zijn aanwezig ofvertegenwoordigd de bestuurders waarvan de naam, de voornaam 

en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, 

vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven. 

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige bestuurders of hun gevolmachtig-

den. De volmachten blijven gehecht aan de aanwezigheidslijst. 
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Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" 

voorzien en afgesloten door ondertekening door de voorzitter en ondergetekende notaris. 

UITEENZETTING 
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te 

stellen wat volgt : 

I. De raad van vandaag heeft de volgende agenda: 
1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld 

overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, 

met betrekking tot de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met 

opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van 

de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS 

(BATCH) LIMITED" 
Z. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld naar aanleiding van het 

bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 

596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de 

kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met opheffing van het 

voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de vennootschap 

naarhetrechtvan[nge|andenVVa|es "UN|TEOANOD|SERS(BATCH)L|K4|TED" 

3. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, met het oog op 

de realisatie van de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda. 

4. Verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal met 340.617,00 

EUR, om hét van 7.052.557,87 EUR te brengen op 7.393.174,87 EUR, in toepassing 

van artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. 

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard 

gaan met de uitgifte van 110.842 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde 

rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen 

delen pro  rata  temporis vanaf de inschrijving. 

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal de inschrijver tot de betaling van een 

uitgiftepremie overgaan ten belope van 546.902,00 EUR.  

5. Vaststelling van de volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen en van de volstorting 

van de uitgiftepremie. 
 

6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. 

7. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".  

8. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met 

het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging. 

9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en het neerleggen van documenten. 

U. Aanwezigheidsquorum 
De raad van bestuur bestaat thans uit vier (4) bestuurders. 

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat drie (3) bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden rechtsgeldig genomen bij gewone 

meerderheid van stemmen. 
De raad van bestuur stelt derhalve vast dat de vergadering geldig is samengesteld en 

bevoegd is om over de punten van de agenda te beraadslagen. 
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de hierna vermelde 
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VOORAFGAANDÉLIJKE UITEENZETTING INZAKE EEN STRIJDIG BELANG  

De bestuurder CLARKE 'James Peter, wonende te Baytree House,  Knutsford,  

Choshire, VVAI6SN, Verenigd Koninkrijk, heeft voorafgaand aan onderhavige raad van 

bestuur meegedeeld dat hij een onrechtstreeks strijdig belang van vermogensrechtelijke 

aard in de zin van artikel 523, §I van het Wetboek van vennootschappen heeft, daar hij een 

controlerend belang aanhoudt in de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  

"UNITED  ANODISERS (BATCH) LIMITED". Overeenkomstig artikel 523, §1, in fine van het 

Wetboek van vennootschappen neemt hij derhalve niet deel aan onderhavige raad van 

bestuur. 
De aanwezige bestuurders verantwoorden het te nemen besluit als volgt:  "UNITED  

ANODISERS (BATCH) L|K4|TED" heeft een verkoopovereenkomst afgesloten met de 

Vennootschap op 20 mei 2015 met betrekking tot de aandelen van de vennootschap  United  

Anodisers s.r1, zoals aangepast van tijd tot tijd (de "SPA"). Door de inschrijving op de 

kapitaalsverhoging, herinvesteert  "UNITED  ANODISERS (BATCH) L|K4|TED" een vierde deel 

van de prijs die haar werd betaald door de Vennootschap onder en in overeenstemming met 

de SPA. Op deze manier keert een vierde schijf van het bedrag dat moest betaald worden 

door de Vennootschap, namelijk 887.519,00 EUR, terug naar de Vennootschap in de vorm 

van enerzijds een kapitaalverhoging van 340.617,00 EUR en anderzijds door de te boeken 

uitgiftepremie van 546.902,00 EUR. Hierdoor is de geplande verhoging van het kapitaal in 

het belang van de Vennootschap vanuit een financieel standpunt en zal ze eveneens in het 

voordeel zijn van de liquiditeitenvan de Vennootschap. 
VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL 

 

I. De voorzitter zet uiteen dat de buitengewone algemene vergadering van 19 januari 

2012 de raad van bestuur gemachtigd heeft om tot verhoging van het kapitaal over te gaan 

door middel van toegestane kapitaal voor een maximaal bedrag van vijf miljoen 

tweehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd dertien  euro  tachtig cent (5.257.613,80 

EUR) (exclusief uitgiftepremies). Deze machtiging is gegeven voor een periode van vijf jaar te 

rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad, zijnde vanaf 10 februari 2012, en het is de raad van bestuur toegelaten om onder 

andere in het belang van de Vennootschap het bij wet voorgeschreven voorkeurrecht t

beperken of opheffen, volgens de voorwaarden voorgeschreven ingevolge de wet, hierbij 

inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen. 

||. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 24 oktober 

2013, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van 

442.094,07 EUR, gepaard gaande met de uitgifte van 143.864 nieuwe aandelen, waarbij 

tevens een bedrag van 577.901,68 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' 

werd geboekt. 
|||. Bij proces-verbaal opgesteld door meester Peter Van Melkebeke, notaris te 

Brussel, de dato 11 mei I015, is de raad van bestuur overgegaan tot de uitgifte van 50.000  

warrants,  die elk recht geven om in te schrijven op 1 aandeel aan de gemiddelde slotkoers 

van de aandelen van de Vennootschap gedurende de laatste 30 dagen die het aanbod 

voorafgingen, zijnde 8,06 EUR. 
|V. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 18 februari 

2016, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van 

458.950,00 EUR, gepaard gaande met de uitgifte van 146J46 nieuwe aandelen, waarbij 
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tevens een bedrag van 724.05000 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' 

werd geboekt. 

V. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 14 maart 

20I6, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van

450.950,00 EUR, gepaard gaande met de uitgifte van 146.746 nieuwe aandelen, waarbij 

tevens een bedrag van 72 4.050,00 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies' 

werd geboekt. 
 

81. Bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, de dato 16 maart  

2016, is de raad van bestuur overgegaan tot kapitaalverhoging met een bedrag van 

450.950,00 EUR, gepaard gaande met de uitgifte van 146.746 nieuwe aandelen, waarbij 

tevens een bedrag van 724.050,00 EUR op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepnemies' 

werd geboekt. 

De voorzitter zet uiteen dat het beschikbaar bedrag van het toegestane kapitaal op 

datum van deze akte voldoende is voor de voorgestelde kapitaalsverhoging met een bedrag 

van 340.617,00 EUR. 

BESLISSINGEN  
EERSTE BESLISSING : Verslaggeving. 
Bij unanimiteit ontslaan de bestuurders de voorzitter tot voorlezing van de hierna 

vermelde verslagen en waarvan de bestuurders verklaren een kopij te hebben ontvangen: 

1. 

	

	Het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 

596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot 

de kapitaalverhoging vermeld onder punt 4 van de agenda, met opheffing 

van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap naar het recht 

vanEnge|andenVVa|es "UN|TEOANOD|8ERS(BATCH)L|K4|TGO"  
Z. 

	

	Het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 

en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de 

opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van de vennootschap naar 

het recht van Engeland en Wales  "UNITED  ANODISERS (BATCH) 

LIMITED". 
 

ledere bestuurder verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en keurt 

deze goed. 

Neerlegging 

De verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden 

neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. 

TWEEDE BESLISSING : Opheffing voorkeurrecht. 
De raad van bestuur beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande 

aandeelhouders ten gunste van de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales  

"UNITED  ANODISERS (BATCH) LIMITED", met maatschappelijke zetel te 71/73 Hoghton 

Street,  Southport, Merseyside  PR9 OPR, Verenigd Koninkrijk, en Belgisch 

ondernemingsnummer 0648.632.664, (hierna "de Inschrijver"), overeenkomstig artikel 596 

van het Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van de statuten. 

DERDE BESLISSING : Kapitaalverhoging - Inschrijving op de kapitaalverhoging - 
^ 	 k Storting op de nieuwe aandelen en van de uitgiftepremie.  

~ 	̂ 
Kapitaalverhoging 	

^ ` 

De raad van bestuur beslist het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het 

toegestaan kapitaal te verhogen met 340.617,00 EUR, om het van 7.052.557,87 EUR te 

Nr. VOL 7BE 0448.204.633

First - VOL2017 - 82 / 101



5  

brengen op 7.393.174,87 EUR, overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van 

vennootschappen. 

De raad van bestuur beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden 

door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1I0.842 aandelen van 

dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en 

die in de winsten zullen delen prVra ta tempor isvanafde inschrijving. Er zal onmiddellijk 'kin 
geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 8,007 EUR 

per aandeel, waarvan: 	 , 
(i) (afgerond) 2/073 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", 

hetzij in totaal 340.617,00 EUR; en  
(ii)/afeerond)4,9]4EURperaondee|za|gebnektvvordennpderekening"UitQiftepo- 

mies", hetzij in totaal 546.902,00 EUR. 

Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal ten belope van het 

volledige bedrag. Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort. 

lnschriiving op de kapitaalverhoging 

1. Is vervolgens tussengekomen, de Inschrijver, hier vertegenwoordigd door de heer 

Patrick CHASSAGNE, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere 

volmachtdrager krachtens één (1) onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht 

blijft, en die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële 

toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 110.842 nieuwe aandelen van de 

Vennootschap, tegen de prijs van (afgerond) 8,007 EUR per aandeel, en onder de hoger 

gestelde voorwaarden. 
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat: 

(i) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal ten belope 

van honderd procent (100 %), hetzij in totaal 340.617,00 EUR; en  

(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %) werd 

gestort, hetzij in totaal S46.9OZ,00EUR.  

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 680 van het Wetboek van 

vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 8E85 0017 8065 8706 op 

naam van de Vennootschap bij BNP  Paribas  Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door 

deze kredietinstelling op 18 maart 2016, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier 

bewaard zal blijven. 
VIERDE BESLISSING : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 
De raad van bestuur stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit 

dat de voormelde kapitaalverhoging van 340617,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd 

en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 7.393.174,87 EUR,  

vertegenwoordigd door 2.405.938 kapitaalaandelen, zonder nominale waarde. 
 

VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening  

"Uitgiftepremies". 
De raad van bestuur beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 

546.902,00 EUR, te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde 

mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, 

behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt 

overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een 

statutenwijziging. 	 ` 	̀ 
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ZESDE BESLISSING : Wijziging van de statuten.  
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot 

kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de raad van bestuur artikel 5  van de statuten te 

vervangen door de volgende tekst : 

"Het 	maatschappelijk 	kapitaal 	bedraagt 	zeven 	miljoen 

driehonderddrieënnegentigduizend honderdvierenzeventig  euro  zevenentachtig cent 

(7.393.174,87 EUR). 

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen v/erhondprdenvüfdu/zend 

negenhonderdachtendertig (2.405.938) kop/too/oonde/enzunderno/n/no/e waarde, die ieder 

één / twee miljoen v/crhondc(denvühÍuizend negenhonderdachtendertigste /I/2.405.9385'"/ 

van het kapitaal vertegenwoordigen." 

ZEVENDE BESLISSING Volmacht coördinatie. 
De raad van bestuur verleent aan Yorik Desmyttère en/of Laura Vanderlinden, ten 

dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de burgerlijke vennootschap 

onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

"Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de 

gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen 

en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig 

de wettelijke bepalingen ter zake. 
STEMMING  

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen. 

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN  

INFORMATIE — RAADGEVING 
De bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat de 

notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien 

uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad 

heeft gegeven. 

RECHT OP GESCHRIFTEN 
Het recht bedraagt vijfennegentigeu/o(9S,00EUR). 

VOORLEZING 
 

De bestuurders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkennen tijdig een 

ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben. 
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in 

artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden 

aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen. 

De notulen werden door de notaris toegelicht. 

IDENTITEIT 
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige bestuurders op zichtvan 

hun identiteitskaart. 
SLUITING VAN DE VERGADERING  

De vergadering wordt geheven. 
WAARVAN PROCES-VERBAAL.  

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. 

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de bestuurders, 

desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, met mij, notaris, ondertekend. 
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Afgeleverd vóór registratie : 

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie 

van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van 

Vennootschappen; 

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 

85.234. 
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AAN WEZIGHEIDSLIJST/LISTE DE PRESENCE  

Coil  

naamloze  vennootschap/société  anonyme  

te  1000  Brussel,  Drukpersst/aat4/à 1000 Bruxelles, rue de |a  Presse  4 

BTW (BE)/TVA (BE) 0448.204.633 RPM Brussel/Bruxelles 

BESTUURDERS/ADMINISTRATEURS 

Signature/  

Handtekening  

Administrateurs / Bestuurder Mandataire/ 

Volmachtdrager  

Finance 	8k 	Management 

International SA, à 3400 Landen, 

Industriezone 7, met als vaste 

vertegenwoordige r/ayant 

comme représentant permanent 

Monsieur 	Timothy 	James 

Hutton, à 

Shemine de la 	atittc 

gedelegeerd 	bestuurder  

administrateur-délégué;  

Monsieur Patrick  Chassagne, à 

75O0D Paris, Rue d'Anjou l8bis ;  

Monsieur James Peter Clarke à 

WA16NP Knutsford, Baytree 

House, Parkfield Road U; 

e, 
H- ) ~~~ —~ 

' 
7 30 c~"`~j

~ 

Genaxis 	NV, 	à 	9070 

Destelbergen, Bommelsrede 3, 

met 	als 	vaste 

vertegenwoordige r/aya  nt  

comme représentant permanent 

Monsieur Yves Willems, à 9070 

Destelbergen, Bomme|snede 3 

bestuurder/administrateur. 
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COIL S.A./N.V. 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

gehouden per telefoon op 17 juni 2016 om 10.00u  

 

Aanwezig:  Jim Clarke (Voorzitter) 

  Genaxis BVBA, vertegenwoordigd door Yves Willems 

  Patrick Chassagne 

 

Afwezig:  Finance & Management International N.V. (“FMI“), - Chief Executive Officer 

vertegenwoordigd door Timothy Hutton (“CEO”) 

 

 

1. De vergadering wordt geopend door de voorzitter, met de volgende agenda: 

 

o Toekenning van een “Directors Incentive” aan de Gedelegeerd Bestuurder 

 

De Gedelegeerd Bestuurder heeft de Raad ervan op de hoogte gebracht dat hij een 

belangenconflict heeft met het vermelde punt op de agenda, aangezien hij een bestuurder is 

van FMI. Dienovereenkomstig heeft de Gedelegeerd Bestuurder aangegeven dat hij niet 

aanwezig zou zijn op de vergadering, in overeenstemming met artikel 523, §1, sectie 4 van 

het Wetboek van Vennootschappen. De Bestuurders hebben de vergadering gehouden in 

afwezigheid van de Gedelegeerd Bestuurder en de beslissing gerechtvaardigd. Voorts 

werden de financiële gevolgen uiteengezet. 

 

2. De Voorzitter herinnerde eraan dat de Jaarlijkse Algemene Vergadering een “Directors 

Incentive Plan” voor een bedrag van €7.574.000 op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 

1 juni 2016 als volgt heeft goedgekeurd: 

 

Genaxis S.A.  €445.000 

Patrick Chasagne €391.000 

James Clarke  €2.809.000 

FMI   €4.029.000 

 

De bonus is onderhevig aan een verdere beslissing van de Vennootschap betreffende de 

betaling en de voorwaarden verbonden aan de bonus. De bonus dient opgenomen te 

worden voor 30 juni 2019 en moet geïnvesteerd worden in nieuwe gewone aandelen in de 

Vennootschap om bestaande aandelen te volstorten of om nieuwe aandelen op de markt te 

verkrijgen. 

 

De beslissing werd goedgekeurd door 1.741.188 stemmen voor (inclusief een grote 

institutionele aandeelhouder met 127.365 geblokkeerde aandelen die noch direct noch 

indirect een potentiële begunstigde was van het plan) en 164.908 aandelen tegen. 
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3. De Gedelegeerd Bestuurder heeft aangegeven dat zij van haar bonustoekenning een bedrag 

van €1.400.000 wenst op te nemen om de aankoop van een blok gewone aandelen, die te 

koop worden aangeboden door een institutionele aandeelhouder, te vervolledigen. 

 

4. De CFO heeft voorafgaand aan de Raad van Bestuur bevestigd dat de €1.400.000 kon 

worden vrijgegeven zonder de resultaten van de Vennootschap op negatieve wijze te 

beïnvloeden. 

 

5. Er werd besloten dat de toekenning onder het “Directors Incentive Plan” bij deze is 

goedgekeurd onder de volgende voorwaarden: 

 

o de fondsen zullen rechtstreeks worden overgeschreven naar de makelaar van de 

Vennootschap voor de verwerving van de aandelen, en 

o de aandelen zouden moet verkregen worden aan een prijs die gelijk aan of meer is dan 

de heersende marktprijs op de datum dat de transactie wordt overeengekomen, en 

o in de mate dat de transactie slechts gedeeltelijk of helemaal niet wordt vervolledigd, 

moeten de fondsen teruggegeven worden aan de Vennootschap, en 

o de aandelen verkregen door FMI moeten binnen 3 maanden worden omgezet in 

geregistreerde aandelen, en 

o FMI moet zich sterkmaken dat het zich niet van de aandelen zal ontdoen voor een 

periode die verloopt na 3 jaar vanaf de datum van de verkrijging. 

 

6. Aangezien er geen verdere zaken waren, werd de vergadering vervolgens gesloten. 
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COIL S.A./N.V. 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

gehouden per telefoon op 20 juli 2016 om 10.00u  

 

Aanwezig:  Jim Clarke (Voorzitter) 

  Genaxis BVBA, vertegenwoordigd door Yves Willems 

  Patrick Chassagne 

 

Afwezig:  Finance & Management International N.V. (“FMI”), - Chief Executive Officer 

vertegenwoordigd door Timothy Hutton (“CEO”) 

 

 

1. De vergadering wordt geopend door de voorzitter, met de volgende agenda: 

 

o Vraag van de meerderheidsaandeelhouder om het “Directors Incentive Plan” in 

te trekken 

o Nieuw op aandelen gebaseerd bonusplan voor de Gedelegeerd Bestuurder 

 

De Gedelegeerd Bestuurder heeft de Raad ervan op de hoogte gebracht dat hij een 

belangenconflict heeft met het vermelde punt op de agenda, aangezien hij een bestuurder is 

van FMI. Dienovereenkomstig heeft de Gedelegeerd Bestuurder aangegeven dat hij niet 

aanwezig zou zijn op de vergadering, in overeenstemming met artikel 523, §1, sectie 4 van 

het Wetboek van Vennootschappen. De Bestuurders hebben de vergadering gehouden in 

afwezigheid van de Gedelegeerd Bestuurder en de beslissing gerechtvaardigd. Voorts 

werden de financiële gevolgen uiteengezet. 

 

2. De Voorzitter legt uit dat de Vennootschap verzoeken en juridische vorderingen heeft 

ontvangen van een verschillend aantal aandeelhouders om het “Directors Incentive Plan”, 

goedgekeurd door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 1 juni 2016 (“DIP”) te laten 

vallen. Deze intrekking zou een formele validatie vereisen door een vergadering van 

aandeelhouders, maar dit zou op een latere datum kunnen plaatsvinden om kosten te 

besparen. Ook al werd het plan definitief goedgekeurd door de aandeelhouders, werd er 

besloten dat het niet in het belang is van de Vennootschap en haar aandeelhouders als een 

geheel om een fundamentele onenigheid te hebben over een essentiële zaak. Na overleg 

hebben de bestuurders besloten om het DIP niet verder te implementeren en om een 

persmededeling uit te brengen betreffende deze beslissing. 

 

3. De Voorzitter herinnerde de bestuurders eraan dat een toekenning van €1.400.000 opname 

door FMI reeds werd goedgekeurd onder het plan door de Raad van Bestuur op 17 juni 2016 

en dat het bedrag voor €1.334.050 werd geïnvesteerd in gewone aandelen van de 

Vennootschap. Het niet implementeren van het DIP vereist dat deze opname moet 

geregulariseerd worden. 
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4. De Voorzitter wijst erop dat de intrekking van het DIP een dringend probleem met zich 

meebrengt als volgt: 

 

o FMI heeft geen lange-termijn bonus ontvangen voor de jaren 2014, 2015 en 2016. 

Tijdens deze periode heeft de Vennootschap consistent record resultaten gerapporteerd 

en is zij haar lange-termijn investeringsplan nagekomen. 

o De CEO was alleen verantwoordelijk voor het bereiken van een prijsstijging met 

bepaalde klanten van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2015, wat naar 

schatting tot een verhoging van de EBITDA van de Vennootschap heeft geleid met 

jaarlijks €2,0 miljoen, wat equivalent is aan een stijging van de waarde van de 

Vennootschap van tenminste €12,0 miljoen. Dit werd nooit voorzien in de middellange-

termijn plannen van de Vennootschap. 

o Verder werd de laatste bonus die werd toegekend aan de CEO voor juridische redenen 

ingeschreven aan een prijs van €7,09 per aandeel, terwijl de heersende marktprijs €3,80 

was, resulterend in een kost van 124.560 aandelen voor de CEO tegen een normale 

markt-gebaseerde bonus. Aan de aandelenprijs van vandaag, is dit tekort gelijk aan bijna 

€900.000.  

o Tijdens de periode 2009-2016 heeft de CEO enkel lange-termijn bonussen ontvangen 

gelijk aan 6,0% van de uitstaande gewone aandelen van de Vennootschap. 

o De Vennootschap heeft er elk belang bij om te verzekeren dat de CEO op gepaste wijze 

wordt gemotiveerd om het lange-termijn plan van de Vennootschap na te komen en dat 

dit gelinkt is met de waarde van de aandelen van de Vennootschap. 

 

5. Na overleg werd er besloten dat de Raad van Bestuur overwoog dat de Vennootschap een 

maximum totale bonustoekenning van €4,4 miljoen zou moeten vrijmaken voor de CEO, 

waarbij deze bonus beschikbaar zou zijn voor onttrekking over een 3-jarige periode en als 

volgt beschikbaar: 

 

 een maximum van €500.000 in cash 

 de balans dient exclusief geïnvesteerd te worden in aandelen van de Vennootschap. De 

toekenning van €1.400.000 goedgekeurd door de Raad onder het DIP op 17 juni 2016 zal 

worden beschouwd als een toekenning van de bonus. Hieruit volgt dat een verdere 

bonustoekenning van maximum €3.000.000 (verminderd met elk bedrag opgenomen in 

cash) beschikbaar blijft voor FMI om opgenomen te worden tot 20 juli 2019 onder de 

volgende voorwaarden: 

 

o de bonus zal exclusief gebruikt worden om Gewone Aandelen van de Vennootschap 

te verwerven, om in te schrijven op nieuwe Gewone Aandelen in de Vennootschap 

of om het uitstaande kapitaal op gedeeltelijk volstortte Gewone Aandelen van de 

Vennootschap te volstorten, en 

o enige aandelen verkregen van bestaande aandeelhouders moeten aangekocht 

worden aan een minimum prijs gelijk aan de heersende marktaandelenprijs, en 

o de aandelen verkregen door FMI moeten binnen 3 maanden worden omgezet naar 

geregistreerde aandelen, en 
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o FMI moet zich sterkmaken dat zij zich niet van haar aandelen zal ontdoen voor een 

periode die verloopt na 3 jaar vanaf de datum van de verwerving. 

 

6. In het licht van de kwesties aangebracht door de aandeelhouders met betrekking tot het 

DIP, werd er besloten dat de Raad van Bestuur een nieuw bonusplan voor niet-uitvoerende 

bestuurders zal formuleren. 

 

7. Aangezien er geen verdere zaken waren, werd de vergadering vervolgens gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. VOL 7BE 0448.204.633

First - VOL2017 - 91 / 101



COIL S.A./N.V. 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

gehouden op 28 september om 11.30u te 

Hotel Anne de Bretagne, La Gravette, 44770 La Plaine sur Mer, Frankrijk  

 

Aanwezig:  Jim Clarke (Voorzitter) 

  Genaxis BVBA, vertegenwoordigd door Yves Willems 

  Patrick Chassagne 

 

1. De Voorzitter heeft de vergadering geopend verklaard, met de volgende agenda: 

 

o Voorstel door Patrick Chassagne voor de omzetting naar een “single tier” 

kapitaalstructuur 

 

2. Patrick Chassagne stelde zijn initiële conclusies voor als Onafhankelijk Bestuurder m.b.t. de 

voordelen voor de Vennootschap door het aannemen van een “single tier” kapitaalstructuur 

en het omzetten van de Oprichtersaandelen naar Gewone Aandelen. De belangrijkste 

kwestie was die van de omrekeningskoers. De heer Chassagne werd gemandateerd om 

gesprekken aan te gaan met Keenexcess Limited. De Raad besloot dat de zaak moet 

verwezen worden naar een Buitengewone Algemene Vergadering voor het einde van het 

jaar. 

 

3. Aangezien er geen verdere zaken waren, werd de vergadering vervolgens gesloten. 
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COIL NV 

 

Verslag van de commissaris  

aan de algemene vergadering  

van de vennootschap over het boekjaar  

afgesloten op 31 december 2016 
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de 

vennootschap Coil NV over het boekjaar afgesloten op 

31 december 2016 
 

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader 

van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en 

tevens de vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 

31 december 2016, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de 

toelichting. 

 

 

Verslag over de jaarrekening – afkeurend oordeel 

 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap Coil NV over het 

afgesloten op 31 december 2016, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde 

boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 37.345.184 EUR en waarvan de 

resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 879.886 EUR. 

 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening 

 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een 

getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 

boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing 

die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen 

afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 

 

 

Verantwoordelijkheid van de commissaris 

 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te 

brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de 

internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals deze in België werden aangenomen. Die 

standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle 

plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn 

afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van 

de risico’s van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of 

van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne 

beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit 

van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te 

zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het 

geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. 
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COIL NV: 

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de vennootschap 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 2. 

Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde 

waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte 

schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel. 

 

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze 

controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 

om daarop ons oordeel te baseren. 

 

Onderbouwing van het afkeurend oordeel 

De vennootschap heeft in de loop van het boekjaar 2015 alle aandelen van de vennootschap 

United Anodisers SRL aangekocht voor een prijs van 8.650.000 EUR. In strijd met de 

bepalingen van artikel 41 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 

Wetboek van vennootschappen werd op dat moment de aanschafwaarde slechts voor het 

bedrag van 3.325.000 EUR geboekt onder de rubriek financiële vaste activa en werd het 

resterend bedrag van 5.326.000 EUR verkeerdelijk toegewezen aan Goodwill onder de rubriek 

immateriële vaste activa.  Wij waren vorig jaar van oordeel dat het volledige bedrag van 

8.650.000 EUR als financieel vast actief had moeten gerubriceerd worden, en dat er 

bovendien hierop een waardevermindering had moeten geboekt worden van 8.650.000 EUR 

om de nettowaarde van het financieel vast actief te verminderen m 8.650.000 EUR tot 0 EUR, 

wat overeenstemde met de reële waarde op dat ogenblik.  Wegens het significant effect van 

deze correctie van 8.650.000 EUR op het resultaat en het eigen vermogen van het boekjaar 

2015, hebben wij over de jaarrekening van vorig boekjaar een afkeurend oordeel gegeven. 

Gedurende het boekjaar 2016 werd de hierboven vermelde goodwill van 5.326.000 EUR 

gedeeltelijk afgeschreven waardoor de netto-boekwaarde op het einde van het boekjaar 2016 

nog 2.746.854 EUR bedroeg.  Bovendien werden waardeverminderingen op de financiële vaste 

activa geboekt om deze terug te brengen van 3.325.000 EUR naar 600.000 EUR. Wij blijven bij 

onze mening dat de presentatie als goodwill niet correct is en dat netto-boekwaarde van 

2.746.854 EUR moet overgebracht worden naar de rubriek financiële vaste activa.  Bovendien 

zijn wij van oordeel dat er vervolgens een bijkomende waardevermindering van 2.746.854 

EUR op dit financieel vast actief dient geboekt te worden om dit terug te brengen tot de 

reële waarde van 600.000 EUR op het einde van boekjaar 2016. 

Hierdoor dient het resultaat van het huidig boekjaar voor en na belastingen en het eigen 

vermogen verminderd te worden met het bedrag van 2.746.854 EUR, en dient tevens rekening 

gehouden met de mogelijke gevolgen op de toelichting van de fiscale overdraagbare verliezen 

zoals opgenomen in VOL 6.13 bij de jaarrekening.  Indien voldoende waardeverminderingen 

waren opgenomen in 2015, zou er geen bijkomende correctie meer nodig geweest zijn in het 

boekjaar 2016. 
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COIL NV: 

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de vennootschap 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 3. 

Afkeurend oordeel 

 

Vanwege de significantie van de aangelegenheid die in de paragraaf ‘Onderbouwing van het 

afkeurend oordeel’ werd besproken, geeft de jaarrekening, naar ons oordeel, geen getrouw 

beeld van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap Coil NV per 

31 december 2016, noch van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is 

afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiestelsel. 

 

 

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, 

het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op 

het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van 

vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.  

 

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in 

België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), is het onze 

verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van 

bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij 

de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons 

oordeel over de jaarrekening te wijzigen: 

 

• Het jaarverslag, opgesteld overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van 

vennootschappen en neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van 

vennootschappen, behandelt, zowel naar vorm als naar inhoud, de door de wet vereiste 

inlichtingen, stemt overeen met de jaarrekening en met uitzondering van het effect op het 

jaarverslag van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf ‘Onderbouwing van ons 

afkeurend oordeel’ en met uitzondering van het correct vermelden van alle 

vermogensrechtelijke belangen van tegenstrijdige belangen met bestuurders conform 

artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, bevat geen van materieel belang zijnde 

inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van 

onze opdracht.  

 

• De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig artikel 100 van het Wetboek van 

vennootschappen, behandelt, zowel naar vorm als naar inhoud, de door de wet vereiste 

inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties op basis van de 

informatie waarover wij beschikken in ons controledossier. 

 

• Met uitzondering van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf ‘Onderbouwing van 

ons afkeurend oordeel’ en onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd 

de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde 

wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 

 

• Rekening houdend met de elementen opgenomen in de paragraaf ter onderbouwing van ons 

afkeurend oordeel, zijn wij niet in staat geweest om ons uit te spreken over de 

overeenstemming van de resultaatverwerking met de wettelijke en statutaire bepalingen. 
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COIL NV: 

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de vennootschap 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 4. 

• Onze paragraaf ‘Onderbouwing van ons afkeurend oordeel’ beschrijft de omstandigheden 

die een geval van niet-naleving van de bepalingen van het in België van toepassing zijnde 

boekhoudkundig referentiestelsel inhouden. Met uitzondering van het niet naleven van de 

wettelijke bepalingen inzake tegenstrijdige vermogensrechtelijke belangen van 

bestuurders dienen wij u geen andere verrichting of beslissing mede te delen die 

daarenboven in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen is 

gedaan of genomen. 

 

• Overeenkomstig artikel 523 van het wetboek van vennootschappen, dienen wij tevens 

verslag uit te brengen over de hiernavolgende verrichting die heeft plaatsgevonden sinds 

de laatste gewone algemene vergadering. 

 

• De raad van bestuur heeft op 16 maart 2016 beraadslaagd over de toekenning van een 

bonus aan Finance & Management International NV voor het boekjaar eindigend per 

31 december 2016. Wij verwijzen naar het jaarverslag in deze. De vermogensrechtelijke 

gevolgen van deze beslissing bedroegen éénmalig 187.340 EUR. 

 

• De raad van bestuur heeft op 20 juli 2016 beraadslaagd over de toekenning van een bonus 

aan Timothy Hutton. Wij verwijzen naar het jaarverslag in deze. De vermogensrechtelijke 

gevolgen van deze beslissing bedroegen éénmalig 4.400.000 EUR. 

 

 

 

Antwerpen, 28 april 2017 

 

 

 

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA 

Commissaris 

Vertegenwoordigd door Lieven van Brussel 
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 209 111 .......... .......... ..........

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 58,2 54,2 4,0

Deeltijds ................................................................................... 1002 5,3 2,3 3,0

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 61,4 55,1 6,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 87.752 81.870 5.882

Deeltijds ................................................................................... 1012 5.156 1.592 3.564

Totaal ....................................................................................... 1013 92.908 83.462 9.446

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 3.707.702,28 3.448.158,92 259.543,36

Deeltijds ................................................................................... 1022 236.725,68 71.017,70 165.707,98

Totaal ....................................................................................... 1023 3.944.427,96 3.519.176,62 425.251,34

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 9.377,00 9.127,00 250,00

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 69,7 63,1 6,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 101.489 92.607 8.882

Personeelskosten ......................................................................... 1023 4.870.608,42 4.369.815,45 500.792,97

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 ........................ ........................ ........................
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers .................................................................... 105 56 5 62,0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 59 5 62,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 ........................ ........................ ........................

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 55 2 55,7

lager onderwijs .................................................................... 1200 5 ........................ 5,0

secundair onderwijs ............................................................ 1201 36 ........................ 36,0

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 11 ........................ 11,0

universitair onderwijs .......................................................... 1203 3 2 3,7

Vrouwen .................................................................................. 121 4 2 6,3

lager onderwijs .................................................................... 1210 1 ........................ 1,0

secundair onderwijs ............................................................ 1211 1 ........................ 1,8

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 2 1 2,9

universitair onderwijs .......................................................... 1213 ........................ 1 0,6

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................

Bedienden ............................................................................... 134 20 5 23,0

Arbeiders ................................................................................. 132 39 ........................ 39,0

Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 2,9 ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 5.001 ........................

Kosten voor de onderneming ......................................................................................... 152 160.164,47 ........................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ..................................................................... 205 2 1 2,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 2 ........................ 2,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 211 ........................ 1 0,6

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 212 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 213 ........................ ........................ ........................

UITGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 5 1 5,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 5 ........................ 5,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 311 ........................ 1 0,6

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 312 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 313 ........................ ........................ ........................

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .................................................................................. 340 2 ........................ 2,0

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 ........................ ........................ ........................

Afdanking ................................................................................. 342 ........................ ........................ ........................

Andere reden ........................................................................... 343 3 1 3,6

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
onderneming ....................................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 50 5811 3

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 732 5812 48

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 29.609,30 5813 3.578,60

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 34.379,40 58131 3.578,60

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 2.558,00 58132 ........................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................... 58033 7.328,10 58133 ........................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5821 ........................ 5831 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 ........................ 5832 ........................

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 ........................ 5833 ........................

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5841 ........................ 5851 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5842 ........................ 5852 ........................

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5843 ........................ 5853 ........................
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