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Informatie over het recht van houders van effecten om  
de algemene vergaderingen bij te wonen 

 
 
Toelating tot de algemene vergadering 
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen op 
naam minstens drie volle werkdagen, de zaterdag niet inbegrepen, vóór de datum 
vastgesteld voor de vergadering, aan de zetel van de vennootschap het aantal aandelen 
aangeduid hebben waarmede zij voornemens zijn aan de stemming deel te nemen. De 
eigenaars van aandelen aan toonder moeten, met inachtneming van dezelfde termijn, 
hun effecten gedeponeerd hebben in een van de in de oproepingsberichten aangewezen 
instellingen. Indien er gedematerialiseerde aandelen bestaan, moet het attest zoals 
bedoeld in het wetboek van vennootschappen binnen dezelfde termijn worden 
gedeponeerd.  
 
De bezitters van aandelen aan toonder of de houders van gedematerialiseerde aandelen 
worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun depositobewijs van 
aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen.  
 
Een aanwezigheidslijst met opgave van de identiteit van de aandeelhouders en het aantal 
aandelen waarvoor zijn aan de stemming zullen deelnemen, moet door ieder van hen of 
door hun lasthebber worden getekend alvorens zij tot de vergadering worden toegelaten. 
Deze aanwezigheidslijst wordt vóór de aanvang van de vergadering afgesloten. 
Nochtans kan een aandeelhouder achteraf nog tot de vergadering worden toegelaten na 
een bijzondere stemming door deze laatste.  

 
 
Vertegenwoordiging 
Niemand mag een aandeelhouder vertegenwoordigen indien hij zelf geen aandeelhouder 
is en indien hij de voorschriften niet vervuld heeft die vereist zijn voor zijn eigen 
toelating tot de vergadering.  
 
Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, mag eisen dat de personen die volmacht 
verlenen voor de vergadering, hetzij op eigen initiatief, op privé verzoek of op openbaar 
verzoek, die beslissing samen met de in artikel drieëntwintig beoogde neerlegging of 
mededeling aan de vennootschap meedelen.  
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Het bureau van de vergadering mag nochtans, bij eenstemmige beslissing die dezelfde 
zal zijn voor allen, afwijkingen van de termijn bepaald voor het deponeren van deze 
volmachten toestaan.  
 
De rechtspersonen, die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen, mogen 
krachtens volmacht vertegenwoordigd worden door een orgaan of krachtens volmacht 
door een lasthebber, zelfs als deze geen aandeelhouder is; de minderjarigen en de 
curandi worden door hun curatoren vertegenwoordigd.  
Wanneer, voor dezelfde maatschappelijke aandelen, verscheidene belanghebbenden 
mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, pandhebbende schuldeisers en 
pandschuldenaars, enzovoort) bestaan, zijn deze ertoe verplicht zich door één enkele 
lasthebber te laten vertegenwoordigen.  
 
Geldige samenstelling 
Bij beraadslaging over de ontbinding van de vennootschap, over de verhoging of de 
vermindering van het kapitaal, over de samensmelting met andere vennootschappen, 
evenals over alle wijzigingen aan de statuten, is de vergadering slechts geldig 
samengesteld indien degenen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 
minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.  
 
Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe bijeenroeping nodig zijn en de 
nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen welk ook het gedeelte van het kapitaal zij 
dat door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd is. In 
beide gevallen is een voorstel slechts aangenomen indien het vijfentachtig procent 
behaalt van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, 
behalve wanneer een andere verhouding door de wet wordt opgelegd.  
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