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Fluxys  

Naamloze vennootschap  

Kunstlaan 31 

1040 Brussel 

RPR Brussel 

KBO: 0827.783.746 

("Fluxys" of de "vennootschap") 

 

 

 

Kapitaalverhogingen bestemd voor het personeel van Fluxys Groep 

 

Bijzonder verslag van de raad van bestuur 

overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:204 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen (WVV) 

 

 

 

De raad van bestuur stelde dit verslag op in het kader van een uitgifte van nieuwe 

aandelen, met verzaking van het voorkeursrecht van de aandeelhouders ten 

voordele van de leden van het personeel (in de zin van de relevante wetgeving) 

van Fluxys en haar dochterondernemingen (de "Personeelsleden"). 

 

 

1. Voorwerp van dit verslag 

 

Tijdens haar vergadering van 29 september 2021 besliste de raad van bestuur om de 

algemene vergadering van 27 oktober 2021 voor te stellen om een 

Kapitaalverhogingen door te voeren ten voordele van alle leden van het personeel 

(bedienden, kaderleden en directie) van Fluxys en haar dochterondernemingen (de 

"Fluxys Groep") die minstens zes maanden in dienst zijn bij het begin van elke 

inschrijvingsperiode (de "Personeelsleden"), en dat voor een bedrag van maximaal 

2.999.985,93 EUR (de "Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden"). 

Die Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden worden verricht op grond van 

artikel 7:204 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Die 

verrichtingen kunnen worden beschreven als volgt: 

 

(a) In 2021 komt er een eerste kapitaalverhoging, voor een maximumbedrag van 

785,70 EUR x het aantal Personeelsleden, voor zover de inschrijvingen effectief 

zijn ontvangen en betaald tijdens de eerste inschrijvingsperiode, namelijk 

tussen 8 november en 8 december 2021 ("Fiscale Schijf 2021"), niet 

reduceerbaar. Die eerste kapitaalverhoging zou moeten worden vastgesteld 

ten laatste op 31 december 2021. 



 
 
 

2 

 

 

 

(b) In 2022 komt er een tweede kapitaalverhoging: 

 

- voor een maximumbedrag van 785,70 EUR x het aantal 

Personeelsleden, voor zover de inschrijvingen effectief zijn ontvangen 

en betaald tijdens de tweede inschrijvingsperiode, namelijk tussen 17 

januari en 17 februari 2020 ("Fiscale Schijf 2022"), niet reduceerbaar, en 

- voor een bedrag tot een totaal van 2.999.985,93 EUR min het bedrag 

waarop geldig werd ingeschreven van de Fiscale Schijven 2021 en 

2022, voor zover de inschrijvingen effectief werden ontvangen en 

betaald tijdens de tweede inschrijvingsperiode ("Reduceerbare Schijf 

2022"). Bij over-inschrijving wordt het overschot verminderd als volgt:  

• bepaling van het resterende saldo op het bedrag van 

2.999.985,93 EUR na aftrek van de effectief ontvangen en 

betaalde inschrijvingen in het kader van de Fiscale Schijven 2021 

en 2022; 

• bepaling van het bedrag waarop elk Personeelslid-

aandeelhouder heeft ingeschreven in het kader van de 

Reduceerbare Schijf 2022; 

• het aantal nieuwe aandelen dat nog kan worden uitgegeven, 

zal in gelijke delen aan elk Personeelslid worden toegewezen, te 

beginnen met de minst hoge inschrijvingen en vervolgend met 

elke hogere inschrijvingsschijf, tot de Reduceerbare Schijf 2022 

op is; 

• deze methode heeft als gevolg dat de vraag van 

aandeelhouders die voor een hoger bedrag hebben 

ingeschreven, sterker kan worden verminderd. 

 

Deze tweede kapitaalverhoging zou rond 25 maart 2022 moeten worden 

vastgesteld. 

 

Overeenkomstig artikel 7:204 van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen mag de Uitgifteprijs van de nieuwe aandelen die ten voordele van de 

Personeelsleden worden uitgegeven, niet lager zijn dan 80% van de prijs die wordt 

gerechtvaardigd in de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris 

die daartoe werd aangesteld door Fluxys, volgens de voorschriften van artikel 7:191 

van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

 

Overeenkomstig de artikelen 7:204 en 7:191 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen rechtvaardigt de raad van bestuur in dit verslag 

de beoogde verrichting en meer bepaald de Uitgifteprijs en de financiële gevolgen 

van de Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden. 
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Dit verslag moet worden gelezen samen met het verslag van de commissaris van 

Fluxys, dat ook werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen. 

 

Deze samenvatting en de andere elementen in dit verslag zijn enkel bedoeld ter 

informatie van de buitengewone algemene vergadering en mogen niet worden 

ingeroepen door de inschrijvers. 

 

 

2. Belang van de vennootschap – rechtvaardiging van de verzaking van het 

voorkeursrecht door de aandeelhouders 

 

De raad van bestuur meent dat de uitgifte van aandelen voor de Personeelsleden 

een nuttig en geschikt motivatiemiddel is dat een bijzondere band schept tussen 

Fluxys Groep en zijn Personeelsleden aan de hand van een bindingsmechanisme. 

Bovendien kunnen de Personeelsleden hiermee participeren in de waardecreatie 

voor de aandeelhouders,wat hen ertoe zal aanzetten om ertoe bij te dragen. 

 

Die Kapitaalverhogingen vinden dus plaats in het belang van Fluxys en haar 

dochterondernemingen en impliceren dan ook dat de bestaande aandeelhouders 

afstand doen van hun voorkeursrecht om de Personeelsleden in staat te stellen de 

uitgegeven nieuwe aandelen te verwerven. 

 

De raad van bestuur benadrukt dat de Kapitaalverhogingen voor de 

Personeelsleden geen grote wijzigingen zullen veroorzaken voor de bestaande 

aandeelhoudersstructuur op het ogenblik van de effectieve realisatie van die 

Kapitaalverhogingen aangezien (i) de Uitgifteprijs overeenstemt met de 

marktwaarde (min de korting van 20%) en (ii) de maximale verwatering die eruit 

voortvloeit, zeer gering is (zie hierna). 

 

 

3. Voornaamste kenmerken van de Kapitaalverhogingen voor de 

Personeelsleden 

 

Dit zijn de voornaamste kenmerken van de voorgestelde Kapitaalverhogingen voor 

de Personeelsleden: 

 

A.  Limieten en inschrijvingsperiodes 

 

Tijdens de eerste inschrijvingsperiode (Fiscale Schijf 2021) die geopend is van 8 

november tot 8 december 2021 kan elk Personeelslid inschrijven op minimaal 5 en 

maximaal 30 nieuwe aandelen (niet reduceerbaar). De kapitaalverhoging in het 

kader van de Fiscale Schijf 2021 bedraagt dus maximaal 785,70 EUR x het aantal 



 
 
 

4 

 

Personeelsleden. 

 

Tijdens de tweede inschrijvingsperiode (Fiscale Schijf 2022 en Reduceerbare Schijf 

2022) die geopend is van 17 januari tot 17 februari 2022 kan elk Personeelslid 

inschrijven: 

 

- op de Fiscale Schijf 2022: op minimaal 5 en maximaal 30 nieuwe aandelen 

(niet reduceerbaar). De kapitaalverhoging in het kader van de Fiscale Schijf 

2022 bedraagt dus maximaal 785,70 EUR x het aantal Personeelsleden. 

-  op de Reduceerbare Schijf 2022: vrij, op minimaal 5 nieuwe aandelen, 

waarbij wordt overeengekomen dat (i) het bedrag van de Reduceerbare 

Schijf en het aantal nieuwe aandelen dat aan elk van de Personeelsleden 

wordt toegewezen, zal afhangen van de bedragen waarop geldig wordt 

ingeschreven tijdens de Fiscale Schijven 2021 en 2022 en (ii) dat het totale 

bedrag van de Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden beperkt is tot 

2.999.985,93EUR. 

 

Elk Personeelslid zal elektronisch of in voorkomend geval per post de 

inschrijvingsformulieren en een informatiedocument ontvangen. 

 

 

B.  Uitgifteprijs 

 

De Uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (de "Uitgifteprijs") bedraagt 26,19 EUR en 

stemt overeen met de Oorspronkelijke Marktwaarde van de aandelen zoals 

bepaald door de raad van bestuur dd. 25 september 2019 (zie punt 4 hierna) 

(“Oorspronkelijke Marktwaarde”) waarop een korting van 20% werd toegepast. 

 

Samengevat: 

 

Oorspronkelijke Marktwaarde1:  32,74 EUR 

Maximale korting van 20%:  6,55 EUR 

Uitgifteprijs:  26,19 EUR 

Fractiewaarde: 20,00 EUR 

Uitgiftepremie:  6,19 EUR 

Kosten ten laste van de inschrijver: nihil2  

 

 
1 Berekend op basis van een raming op 30 juni 2021 

2 Behalve de betalingen verbonden bankkosten waarvan ieder zijn deel draagt volgens het 

SEPA-systeem. 
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De Uitgifteprijs van de nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven, moet worden 

betaald (gecrediteerd op de rekening van Fluxys): 

 

- voor de eerste inschrijvingsperiode (Fiscale Schijf 2021): via bankoverschrijving 

tussen 8 november en 8 december 2021; 

- voor de tweede inschrijvingsperiode (Fiscale Schijf 2022 en Reduceerbare 

Schijf 2022)3: via bankoverschrijving tussen 17 januari en 17 februari 2022. 

 

De Uitgifteprijs van elk aandeel is ten belope van de fractiewaarde bestemd voor 

de rubriek kapitaal van de balans en wordt voor het overige toegewezen aan een 

uitgiftepremierekening, wat dan een onbeschikbare reserve zal vormen. 

 

 

C.  Kenmerken van de nieuwe aandelen 

 

De uit te geven nieuwe aandelen in het kader van de Kapitaalverhogingen ten 

voordele van de Personeelsleden zijn gewone aandelen die het kapitaal (in EUR) 

van Fluxys vertegenwoordigen en waaraan een stemrecht is verbonden. Ze zijn 

verplicht op naam en worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van 

Fluxys. Vanaf de datum van ingenottreding hebben zij dezelfde rechten en delen zij 

op dezelfde wijze in de winsten van Fluxys als de andere aandelen behalve voor wat 

betreft het recht op dividenden. De nieuwe aandelen zijn echter onderworpen aan 

de overdraagbaarheidsregels zoals beschreven in punt F hierna en die uitvoeriger 

worden toegelicht in punt 3.7 van het Informatiedocument (opgenomen in de 

Bijlage 1 van dit verslag) (Periode van Onoverdraagbaarheid, Periode(s) van 

Verbod van Verkoop, Verkoopoptie, Voorkeurrecht en Verplichte Overdracht). 

 

Voor de aandelen waarop tijdens de eerste inschrijvingsperiode wordt ingeschreven 

(Fiscale Schijf 2021) is de datum van ingenottreding vastgelegd op 31 december 

2021, waarbij wordt overeengekomen dat die nieuwe aandelen recht geven op 

dividenden vanaf 1 januari 2022. Echter, wat betreft de dividenden die verband 

houden met boekjaar 2021, zullen de nieuwe aandelen slechts recht geven op de 

helft van de dividenden die zullen worden toegekend aan de voor de 

Kapitaalverhoging bestaande aandelen (gelet op het feit dat de Uitgifteprijs van de 

 
3 Bij over-inschrijving wordt het overschot verminderd als volgt: (i) bepaling van het 

resterende saldo op het bedrag van 2.999.985,93 euro na aftrek van de effectief ontvangen 

en betaalde inschrijvingen in het kader van de Fiscale Schijven 2021 en 2022; (ii) bepaling 

van het bedrag waarop elk Personeelslid-aandeelhouder heeft ingeschreven in het kader 

van de Reduceerbare Schijf 2022; (iii) het aantal Nieuwe Aandelen dat nog kan worden 

uitgegeven, zal in gelijke delen aan elk Personeelslid worden toegewezen, te beginnen met 

de minst hoge inschrijvingen en vervolgend met elke hogere inschrijvingsschijf, tot de 

Reduceerbare Schijf 2022 op is. Deze methode heeft als gevolg dat de vraag van 

aandeelhouders die voor een hoger bedrag hebben ingeschreven, sterker kan worden 

verminderd. De bedragen waarvoor werd over-ingeschreven, zullen in voorkomend geval 

aan de inschrijvers worden terugbetaald. 
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nieuwe aandelen werd bepaald aan de hand van de marktwaarde op 30 juni 

2021).   

 

Voor de nieuwe aandelen waarop tijdens de tweede inschrijvingsperiode wordt 

ingeschreven (Fiscale Schijf 2022 en Reduceerbare Schijf 2022) is de datum van 

ingenottreding vastgelegd rond 25 maart 2022, waarbij die nieuwe aandelen echter 

recht geven op dividenden vanaf 1 januari 2022. Echter wat betreft de dividenden 

die verband houden met boekjaar 2021, zullen de nieuwe aandelen slechts recht 

geven op de helft van de dividenden die zullen worden toegekend aan de voor de 

Kapitaalverhoging bestaande aandelen (gelet op het feit dat de Uitgifteprijs van de 

nieuwe aandelen werd bepaald aan de hand van de marktwaarde op 30 juni 

2021).    

 

 

D.  Personen voor wie de Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden zijn 

bestemd 

 

De Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden zijn bestemd voor alle 

loontrekkenden van Fluxys en haar dochtervennootschappen (bedienden, 

kaderleden en directie, in de zin van de relevante wetgeving) die minimaal zes 

maanden in dienst zijn bij het begin van elke inschrijvingsperiode.  

 

 

E. Inschrijvingsprocedure 

 

De Personeelsleden die wensen in te schrijven op de Kapitaalverhogingen voor de 

Personeelsleden moeten de inschrijvingsformulieren (i) voor de Fiscale Schijf 2021 

en/of (ii) voor de Fiscale Schijf 2022 en de Reduceerbare Schijf 2022 invullen en 

terugbezorgen. 

 

De twee vaststellingen van de effectieve realisatie van de Kapitaalverhogingen 

voor de Personeelsleden vinden plaats voor de notaris, de ene (Fiscale Schijf 2021) in 

2021 en ten laatste op 31 december 2021, de andere in 2022 rond 25 maart 2022. 

 

 

F. Overdraagbaarheid van de nieuwe aandelen 

 

(i)  Periode van wettelijke onoverdraagbaarheid 

 

Overeenkomstig artikel 7:204 van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen zijn de nieuwe aandelen op naam en onoverdraagbaar gedurende 

een periode van vijf jaar vanaf het moment waarop er wordt op ingeschreven, 

behoudens uitzonderingen (bij vervroegde overdraagbaarheid). Tijdens die periode 
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(behoudens uitzonderingen, bij vervroegde overdraagbaarheid) kunnen de 

Personeelsleden hun aandelen niet overdragen. 

 

(ii) Vervroegde overdraagbaarheid 

 

De nieuwe aandelen zijn toch vervroegd overdraagbaar bij ontslag of pensionering 

van het Personeelslid, en bij overlijden of invaliditeit van het Personeelslid of zijn 

echtgenoot of wettelijk samenwoner, overeenkomstig artikel 7:204 van het Wetboek 

van Vennootschappen en Verenigingen. 

 

(iii) Overdraagbaarheid na afloop van de periode van onoverdraagbaarheid of 

bij vervroegde overdraagbaarheid 

 

Na afloop van de periode van onoverdraagbaarheid van vijf jaar of bij vervroegde 

overdraagbaarheid (volgens de voorwaarden van artikel 7:204 van het Wetboek 

van Vennootschappen en Verenigingen) en onder voorbehoud van de 

onderstaande voorwaarden, hebben de Personeelsleden het recht hun aandelen 

door te verkopen tegen een prijs die overeenstemt met de recentste 

Geheractualiseerde Marktwaarde die beschikbaar is op de datum van de 

kennisgeving van verkoop; deze kan op elk moment plaatsvinden, behalve tijdens 

de periodes van verbod van transactie (van 1 januari tot 15 maart en van 1 juli tot 15 

september) ("Periode(s) van Verbod van Transactie"). Bij kennisgeving tijdens een 

Periode van Verbod van Transactie worden de gevolgen ervan uitgesteld tot na die 

periode. 

 

In dit document stemt de "Geheractualiseerde Marktwaarde" overeen met de 

marktwaarde van de aandelen van Fluxys, berekend volgens dezelfde 

waarderingsmethodes als deze die worden gebruikt om de Oorspronkelijke 

Marktwaarde te bepalen en die in punt 4 van dit verslag wordt beschreven, zoals ze 

tweemaal per jaar wordt geheractualiseerd door een onafhankelijke deskundige 

die daartoe is gemachtigd door de raad van bestuur van Fluxys, en wel als volgt: (i) 

eerste heractualisatie ten laatste op 15 maart van elk jaar op basis van een raming 

per 31 december van het voorafgaand boekjaar en (ii) tweede heractualisatie ten 

laatste op 15 september van elk jaar op basis van een raming per 30 juni. 

 

Als een van de Personeelsleden of een van de ex-Personeelsleden die nog 

aandelen in bezit hebben (de "Overdrager") zijn aandelen wil verkopen, heeft hij 

twee mogelijkheden: 

 

 (i) Eerste mogelijkheid – verkoop aan PGZ (Verkoopoptie) 

 

De Overdrager heeft het onherroepelijke recht om zijn aandelen over te dragen aan 

PGZ en PGZ is onherroepelijk gehouden om ze te kopen, tegen een prijs die 



 
 
 

8 

 

overeenstemt met de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde ("Verkoopoptie"). 

Als Fluxys overgaat tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking 

werd genomen voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGZ moet 

betalen, worden aangepast om rekening te houden met die uitkering. 

 

Daartoe zal de Overdrager het departement Corporate Finance van Fluxys 

schriftelijk op de hoogte brengen van zijn voornemen om zijn aandelen over te 

dragen, met vermelding van het aantal. De uitoefenprijs van de Verkoopoptie moet 

ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van de Overdrager 

per bankoverschrijving worden betaald op de rekening die de Overdrager opgeeft 

of, bij gebreke daarvan, op de laatste rekening zoals meegedeeld aan het 

departement Corporate Finance in the kader van Stepin. 

 

PGZ zal in het genot komen van de aandelen die het ingevolge de kennisgeving 

van de Verkoopoptie verwerft en van alle aan deze aandelen verbonden rechten, 

met name het recht op dividenden (inclusief de dividenden voor het vorige 

boekjaar die nog niet werden uitbetaald) en de stemrechten, en dat vanaf 

voormelde kennisgeving. 

 

 (ii) Tweede mogelijkheid – bod tot verkoop aan PGZ (Voorkeurrecht) 

 

Als de Overdrager beslist om de Verkoopoptie niet uit te oefenen, mag hij de 

aandelen niet volledig of gedeeltelijk overdragen aan een derde of voorstellen om 

dat te doen of daaromtrent verkooponderhandelingen aanvatten, zonder ze eerst 

te koop aan te bieden aan PGZ, dat het recht heeft ze te kopen tegen een prijs die 

overeenstemt met de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde (het 

"Voorkeurrecht").  

 

Als Fluxys overgaat tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking 

werd genomen voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGZ voor 

de betrokken aandelen moet betalen, worden aangepast om rekening te houden 

met die uitkering. 

 

Daartoe zal de Overdrager het departement Corporate Finance van Fluxys 

schriftelijk op de hoogte brengen van zijn voornemen om zijn aandelen over te 

dragen, met vermelding van het aantal.  

 

PGZ (daartoe vertegenwoordigd door het departement Corporate Finance van 

Fluxys) kan zijn Recht op Voorkoop uitoefenen ten laatste 30 kalenderdagen na 

ontvangst van de kennisgeving van de Overdrager in het lopende jaar door middel 

van een schriftelijke kennisgeving aan de Overdrager. De uitoefenprijs van het 

Voorkeurrecht moet binnen dezelfde termijn worden betaald per bankoverschrijving 

op de rekening die de Overdrager opgeeft of, bij gebreke daarvan, op de laatste 
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rekening zoals meegedeeld aan het departement Corporate Finance in the kader 

van Stepin. PGZ treedt in het genot van de aandelen die het ingevolge de 

kennisgeving van het Voorkeurrecht verwerft en van alle aan die aandelen 

verbonden rechten, met name het recht op dividenden (inclusief de dividenden 

voor het vorige boekjaar die nog niet werden uitbetaald) en de stemrechten, vanaf 

de datum waarop PGZ de uitoefening van zijn Voorkeurrecht te kennen geeft. 

 

Als PGZ zijn Voorkeurrecht niet uitoefent binnen een termijn van 30 kalenderdagen 

na de ontvangst van de kennisgeving van de Overdrager, mag de Overdrager de 

te verkopen aandelen aan een derde partij overdragen. 

 

(iv) Verplichte overdracht bij vertrek van het Personeelslid 

 

De aandelen die in het bezit zijn van Personeelsleden die niet langer deel uitmaken 

van het personeel of de directie van de Fluxys Groep, om welke reden ook (ontslag, 

overlijden, etc. met uitzondering van Personeelsleden van wie het contract eindigt 

als gevolg van hun pensionering) ("de Gebeurtenis") worden automatisch 

overgedragen aan PGZ, die ze automatisch verwerft tegen een prijs die 

overeenstemt met de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde. Als Fluxys 

overgaat tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking werd 

genomen voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGZ moet 

betalen, worden aangepast om rekening te houden met die uitkering. 

 

Als de Gebeurtenis zich voordoet tijdens de eerste periode van 5 jaar in een 

omstandigheid waarbij de wettelijke onoverdraagbaarheid van toepassing is of 

tijdens een Periode van Verbod van Transactie wordt de automatische overdracht 

automatisch uitgesteld tot de eerste datum waarop de wettelijke 

onoverdraagbaarheid niet langer geldt en eventueel tot na de Periode van Verbod 

van Transactie. Echter, in geval van overlijden van het Personeelslid, zal het 

voorgenoemd automatisch uitstel niet van toepassing zijn en zal de automatische 

overdracht in ieder geval plaatsvinden op dat datum van overlijden tegen een prijs 

die overeenstemt met de recentste Geactualiseerde Marktwaarde. 

 

De aankoopprijs voor de aandelen in het bezit van de betrokken Personeelsleden 

moet per bankoverschrijving worden betaald op de door hen opgegeven 

bankrekening of, bij gebreke daarvan, op de laatste rekening zoals meegedeeld 

aan het departement Corporate Finance in the kader van Stepin, binnen dertig 

kalenderdagen vanaf de datum (i) waarop hun contract eindigt (bij vertrek) of (ii) 

waarop het departement Corporate Finance van Fluxys (als vertegenwoordiger van 

PGZ) kennisneemt van het overlijden. PGZ treedt in het genot van de aandelen die 

het ingevolge de verplichte overdracht verwerft en van alle aan deze aandelen 

verbonden rechten, onder meer het recht op dividenden (inclusief de dividenden 

voor het vorige boekjaar die nog niet werden uitbetaald) en de stemrechten, en 
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dat vanaf de datum van de Gebeurtenis. 

 

(v) Formaliteiten en voorwaarden  

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor een periode van 20 jaar vanaf de 

uitgiftedatum van de aandelen. Die periode kan worden verlengd. Als na afloop 

van die periode van 20 jaar geen verlenging werd overeengekomen tussen PGZ en 

een houder van aandelen vormt dat tegenover deze houder van aandelen een 

Gebeurtenis in de zin van punt (iv) hierboven die op de einddatum van de periode 

van 20 jaar tot de automatische overdracht van zijn aandelen zal leiden 

overeenkomstig de voorwaarden bij punt (iv). 

 

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de aandelen zoals beschreven bij 

de punten (iii) en (iv) eindigen van rechtswege als op initiatief van Fluxys een 

mogelijkheid werd uitgewerkt om de aandelen van Fluxys over te dragen op een 

georganiseerde markt in de zin van de Belgische wet. 

 

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de aandelen zoals hierboven 

beschreven worden opgenomen in de akten van kapitaalverhoging en in de 

inschrijvingsformulieren en staan vermeld in het aandeelhoudersregister van Fluxys. 

Elke overdracht van aandelen zonder rekening te houden met wat voorafgaat, zal 

ontegenstelbaar zijn. 

 

 

4. Rechtvaardiging van de Uitgifteprijs 

 

Zoals hierboven uiteengezet, wordt de Uitgifteprijs vastgelegd op 26,19 EUR, wat 

overeenstemt met de Oorspronkelijke Marktwaarde van de aandelen zoals bepaald 

door de raad van bestuur en waarop een korting van 20% werd toegepast. 

 

Samengevat heeft de raad van bestuur de Initiële Marktwaarde vastgelegd op 

grond van het verslag van een onafhankelijke deskundige (Rothschild) dat werd 

opgesteld in het kader van de voorafgaande Kapitaalverhogingen voorbehouden 

voor Personeelsleden die reeds hebben plaatsgevonden. 

 

Die Oorspronkelijke Marktwaarde werd berekend volgens de onderstaande 

methodes, die de samenvoeging van de verschillende componenten van Fluxys 

Groep omvatten (op basis van een raming op 30 juni 2021): 

 

- De dochterondernemingen van Fluxys Europe werden hoofdzakelijk 

gewaardeerd op basis van de DDM-methode ("Dividend Discount Model"). 

Die methode berust op het principe waarbij de waarde van het eigen 

vermogen van een vennootschap overeenstemt met de geactualiseerde 
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som van de toekomstige dividenden die zij aan haar aandeelhouders kan 

uitkeren. Voor sommige dochterondernemingen werd de recente 

aankoopwaarde als marktwaarde gebruikt. 

- Fluxys Belgium en haar rechtstreekse dochterondernemingen werden 

gewaardeerd op basis van een veelvoud van hun RAB-waarde ("Regulated 

Asset Base"), uitgaand van de hypothese dat de actualisering van de 

toekomstige cashflows die de in België gereguleerde activiteiten zullen 

voortbrengen, gelijk is aan de waarde van de gereguleerde activa. Die 

resulterende DDM ("Dividend Discount Model") waarde, werd vergeleken 

met andere methodes zoals de DCF ("Discounted Cash Flows"), 

vergelijkbare transacties (CTA of "Comparable Transactions Analysis"), 

beursmultiples (CCA of "Comparable Companies Analysis"),. 

- De andere entiteiten van Fluxys werden gewaardeerd op grond van hun 

balanswaarde. 

- Voor TBG is de aankoopprijs gebruikt. 

 

De korting van 20% op de marktwaarde die overeenstemt met de maximale 

toegestane korting in artikel 7:204 van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen is gerechtvaardigd aangezien de Uitgifteprijs de Personeelsleden ertoe 

aanzet om in te schrijven. Die korting is ook gerechtvaardigd doordat de nieuwe 

aandelen onoverdraagbaar zijn gedurende een periode van 5 jaar overeenkomstig 

artikel 7:204 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  

 

De Personeelsleden die onderworpen zijn aan een Belgisch belastingstelsel hebben 

recht onder bepaalde voorwaarden op de toepassing van het zogenaamde 

"Monory"-stelsel waarmee de begunstigde die aandelen verkrijgt in het kader van 

een kapitaalsverhoging, en waarvan het bedrag volledig volstort is, in zijn 

belastingaangifte 30% belastingvermindering mag vragen op een bedrag van 

maximaal 780 EUR. 

Ter informatie: de laatste transacties met betrekking tot de Fluxys-aandelen werden 

uitgevoerd tegen de volgende waarden: 

 

- December 2012: kapitaalverhoging van Fluxys voorbehouden aan de 

bestaande aandeelhouders (ten weten PGZ en Caisse de dépôt et 

placement du Québec CDPQ. Deze operatie werd uitgevoerd met een 

waardering van EUR 27,00 per aandeel. 

- December 2012: kapitaalverhoging van Fluxys voorbehouden aan CDPQ 

en een nieuwe aandeelhouder, de Federale Participatie- en 

Investeringsmaatschappij FPIM. Deze operatie werd uitgevoerd met een 

waardering van EUR 27,00 per aandeel. 

- December 2012 en februari 2013: kapitaalverhoging van Fluxys 

voorbehouden aan de Personeelsleden. Deze verrichtingen werden ook 

uitgevoerd op basis van een waardering van EUR 27,00 per aandeel 
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waarop een korting van 20% werd toegepast, hetzij een bedrag van 21,60. 

- December 2015 en februari 2016: kapitaalverhoging van Fluxys 

voorbehouden aan de Personeelsleden. Deze verrichtingen werden 

uitgevoerd op basis van een waardering van 27,32 EUR per aandeel 

waarop een korting van 20% werd toegepast, hetzij een bedrag van 21,86 

EUR. 

- December 2017 en februari 2018: kapitaalverhoging van Fluxys 

voorbehouden aan de Personeelsleden. Deze verrichtingen werden 

uitgevoerd op basis van een waardering van 28 EUR per aandeel waarop 

een korting van 20% werd toegepast, hetzij een bedrag van 22,40 EUR. 

- December 2019 en maart 2020: kapitaalverhoging van Fluxys 

voorbehouden aan de Personeelsleden. Deze verrichtingen werden 

uitgevoerd op basis van een waardering van 29,77 EUR per aandeel 

waarop een korting van 20% werd toegepast, hetzij een bedrag van 23,82 

EUR. 

 

 

5. Voorgestelde beslissingen en gevraagde toestemmingen van de raad van 

bestuur 

 

Om de Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden door te voeren stelt de raad 

van bestuur de buitengewone algemene vergadering voor om te beslissen over het 

principe van de Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden en om aan de 

afgevaardigde bestuurder die alleen handelt met vervangingsbevoegdheid, 

volmacht te geven om (i) de inschrijvingen op de Kapitaalverhogingen voor de 

Personeelsleden in ontvangst te nemen, (ii) te bepalen hoeveel aandelen aan elk 

Personeelslid moeten worden toegewezen in het kader van de Reduceerbare Schijf 

2022, (iii) de volledige of gedeeltelijke realisatie van de Kapitaalverhogingen voor de 

Personeelsleden vast te stellen (Fiscale Schijf 2021, Fiscale Schijf 2022 en 

Reduceerbare Schijf 2022), in twee authentieke akten, volgens de resoluties van de 

buitengewone algemene vergadering, en de statuten daaraan aan te passen, en 

meer algemeen volmacht om al het nodige te doen. 

 

Als niet volledig wordt ingeschreven op de Kapitaalverhogingen ten gunste van de 

Personeelsleden mogen zij gedeeltelijk worden gerealiseerd. 

 

 

6. Financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders 

 

A.  Structuur van het kapitaal 

 

Momenteel bedraagt het maatschappelijke kapitaal van Fluxys 1.741.257.383,76 

EUR, vertegenwoordigd door 87.062.869 aandelen. Er zijn geen aandelenklassen, ze 



 
 
 

13 

 

zijn allemaal op naam en zonder opgave van nominale waarde. Hun fractiewaarde 

bedraagt 20,00 EUR.  

 

De aandelen zijn verdeeld als volgt: 

 

 Aantal aandelen % 

Publigas cvba ("PGZ")  67.460.279 77,48% 

Caisse de Dépôt et 

Placement du Québec 

("CDPQ") 

 17.305.412 19,88% 

Federale Participatie- en 

Investeringsmaatschappij 

("FPIM") 

 1.851.852 2,13% 

Personeelsleden  445.326 0,51% 

Totaal  87.062.869 100 % 

 

 

B. Structuur van het kapitaal na realisatie van de Kapitaalverhogingen voor de 

Personeelsleden  

 

Ervan uitgaand dat op de Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden volledig 

wordt ingetekend en dat het bedrag van de daaruit voortvloeiende 

Kapitaalverhogingen bijgevolg op 2.999.985,93 EUR uitkomt (vertegenwoordigd door 

114.547 aandelen), zal het aandeelhouderschap van Fluxys na die verrichtingen als 

volgt zijn opgebouwd: 

 

 Aantal aandelen % 

PGZ  67.460.279 77,39% 

CDPQ  17.305.412 19,85% 

FPIM  1.851.852   2,12% 

Personeelsleden  559.873   0,64% 

Totaal  87.177.416 100,00% 

 

Ingevolge de Kapitaalverhogingen voor de Personeelsleden kan het aantal 

aandelen van Fluxys toenemen met maximaal 114.547 aandelen en oplopen van 

87.062.869 tot 87.177.416, waardoor de stemrechten en het winstaandeel voor de 

bestaande aandeelhouders met maximaal 0,13% zal verwateren (na de 

voorafgaande kapitaalverhogingen). 

 

De inschrijvingsprijs na de korting van 20%, namelijk 26.19 EUR, is dan wel hoger dan 

de fractiewaarde, hetzij 20 EUR. 
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De financiële gevolgen van de Kapitaalverhogingen besteden aan de 

Personeelsleden blijven vrij beperkt (verwatering). De verwatering van het eigen 

vermogen bedraagt 0,13%. 

 

 

* * 

* 

 

Dit verslag en het verslag van de commissaris worden neergelegd op de griffie van 

de ondernemingsrechtbank in Brussel overeenkomstig artikel 2:17 en artikel 7:191 van 

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  
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ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE 

BESTEMD VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN DE FLUXYS-GROEP, WAARVAN 

minimaal 5 en maximaal 30 aandelen, niet reduceerbaar, in november - 

december 2021 (‘Fiscale Schijf 2021’) 

minimaal 5 en maximaal 30 aandelen, niet reduceerbaar, in januari - februari 

2022 (‘Fiscale Schijf 2022’) 

het saldo, met minimaal 5 aandelen, reduceerbaar, in januari - februari 2022 

(‘Reduceerbare Schijf 2022’) 

 

Informatiedocument van 29 september 2021 
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DISCLAIMER 

De originele tekst van dit Informatiedocument is opgesteld in het Nederlands en het Frans, 

met een vrije vertaling in het Engels, Italiaans en Duits. 

Deze informatie bestaat uit een gewoon Informatiedocument dat bestemd is voor het 

personeel van de Fluxys-groep (het ‘Informatiedocument’). De terbeschikkingstelling van 

het Informatiedocument via internet vormt geen Bod tot verkoop of een uitnodiging tot 

inschrijving op Aandelen voor ieder die zich in een land bevindt waar een dergelijk Bod of 

een dergelijke uitnodiging verboden is. De andere informatie op de website van de 

Vennootschap of op andere websites en in de advertenties en reclamefolders maakt geen 

deel uit van het Informatiedocument. 

Het papieren exemplaar van het Informatiedocument in het Nederlands en in het Frans en 

de vertalingen ervan kunnen gratis worden aangevraagd op het nummer + 32 2 282 77 00 

– stepin@fluxys.com (‘Stepin Desk’). Bovendien kan het Informatiedocument worden 

geraadpleegd op het intranet (Fluxnet voor België of het Intranet van de Groep) tijdens de 

hele Inschrijvingsperiode van deze uitgifte. 

Het Informatiedocument werd niet ter goedkeuring voorgelegd aan toezichthoudende 

instanties of overheden in België of in het buitenland. 

Potentiële beleggers worden verzocht om zich een persoonlijke mening te vormen over de 

Vennootschap, de voorwaarden van de uitgifte en de eraan verbonden voordelen en 

risico's. Elke samenvatting en elke beschrijving van de wettelijke, statutaire of andere 

bepalingen in het Informatiedocument worden louter ter informatie gegeven en mogen 

niet worden opgevat als beleggings-, fiscaal of juridisch advies voor de potentiële 

beleggers. Zij worden uitgenodigd om hun eigen adviseurs te raadplegen over de 

juridische, fiscale, economische, financiële en andere aspecten van de inschrijving op de 

Nieuwe Aandelen. Bij twijfel over de inhoud of over de betekenis van de informatie in het 

Informatiedocument kunnen de potentiële beleggers zich tot de Stepin Desk wenden. De 

Nieuwe Aandelen werden niet aanbevolen door een voor effecten bevoegde federale of 

lokale overheid noch door een toezichthoudende overheid in België of in het buitenland. 

De beleggers zijn als enige verantwoordelijk voor de analyse en beoordeling van de 

voordelen en risico's die aan de inschrijving op de Aandelen zijn verbonden. 

Er wordt benadrukt dat de Nieuwe Aandelen niet beursgenoteerd zijn, wat een invloed kan 

hebben op hun liquiditeit, en dat aan hun overdraagbaarheid specifieke voorwaarden zijn 

verbonden (zie punt 3.7.1 en volgende over de periode van onoverdraagbaarheid, de 

Periodes van Verbod van Transactie, de Verkoopoptie, het Voorkeurrecht en de verplichte 

overdracht bij vertrek).  

De aandacht van mogelijke inschrijvers wordt tevens gevestigd op het feit dat, indien zij 

zich inschrijven in het Stepin-programma, Fluxys NV zich het recht voorbehoudt om hun 

persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering en het beheer van de transacties in het 

kader van het Stepin-programma. Fluxys NV verbindt zich ertoe haar verplichtingen onder 

de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (incl. de Algemene Verordening inzake 

mailto:stepin@fluxys.com
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Gegevensbescherming 2016/679) na te leven. Zo zal Fluxys NV niet méér persoonsgegevens 

verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het goede verloop van het Stepin-programma en 

waakt het erover dat er steeds een rechtsgrond is voor de verwerking van deze 

persoonsgegevens (in casus de uitvoering van een overeenkomst tussen Fluxys en de 

inschrijver). Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens in het kader van 

het Stepin-programma en de hiermee samenhangende rechten kan men terecht bij de 

Data Protection Officer (privacy@fluxys.com). In geval van klachten kunt u contact 

opnemen met de Stepin Desk. 

  

mailto:privacy@fluxys.com
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1. DEFINITIES VAN DE BELANGRIJKSTE TERMEN 

 

Aandelen De Aandelen op naam die het kapitaal 

vertegenwoordigen, met stemrecht en zonder opgave 

van nominale waarde, uitgegeven door Fluxys. 

Nieuwe Aandelen De Aandelen die worden uitgegeven in het kader van dit 

Bod. 

Inschrijvingsformulieren De formulieren voor de inschrijving op het Bod die zijn 

opgenomen in de Bijlagen 3 en 4. 

Wetboek van 

vennootschappen en 

verenigingen (WVV) 

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

ingevoerd door de wet van 23 maart 2019 (B.S. van 4 april 

2019). 

Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door 

de heren Marnix Van Dooren en Wim Van Gasse1 met 

maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, 

RPR-nummer 0446.334.711 (Brussel) 

Tweede Inschrijvingsperiode De Inschrijvingsperiode voor de Fiscale Schijf 2022 en de 

Reduceerbare Schijf 2022, namelijk van 17 januari tot 17 

februari 2022. 

Informatiedocument 

 

Dit document. 

Voorkeurrecht 

 

Het Voorkeurrecht waarover Publigas cvba beschikt voor 

de Nieuwe Aandelen, zoals beschreven onder punt 3.7.3 

(b) hierna. 

Fluxys, de Emittent of de 

Vennootschap 

Fluxys nv, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, 

met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, 

ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het RPR-nummer 0827.783.746 (Brussel). 

Fluxys-groep Een organigram van de Fluxys-groep is opgenomen in 

Bijlage 1. 

Personeelsleden Alle leden van het personeel in de zin van de toepasselijke 

wetgeving (werknemers, kaderleden en directie) van de 

 

1 Handelend in naam van een BV 
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Fluxys-groep2. De Personeelsleden moeten zes maanden 

in dienst zijn bij de aanvang van elke Inschrijvingsperiode. 

Bod 

 

Dit Bod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader 

van opeenvolgende kapitaalverhogingen van de 

Vennootschap. 

Verkoopoptie 

 

De Verkoopoptie waarover de Personeelsleden 

beschikken voor de Nieuwe Aandelen, zoals beschreven 

onder punt 3.7.3. (a) hierna. 

Inschrijvingsperiode(s) De Eerste en de Tweede Inschrijvingsperiode. 

Eerste Inschrijvingsperiode 

 

De Inschrijvingsperiode voor de Fiscale Schijf 2021, 

namelijk van 8 november tot 8 december 2021. 

PGZ Publigas cvba, coöperatieve vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met 

maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4, 

bus 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank van 

Ondernemingen onder het RPR-nummer 0447.845.040 

(Brussel). 

Periode(s) van Verbod van 

Transactie 

Periode(s) waarin de Geheractualiseerde Marktwaarde 

wordt berekend en waarin de Nieuwe Aandelen niet 

mogen worden overgedragen, namelijk van 1 januari tot 

15 maart en van 1 juli tot 15 september. 

Uitgifteprijs De prijs waartegen de Personeelsleden op elk Nieuw 

Aandeel kunnen inschrijven, namelijk zoals beschreven 

onder punt 4.2. 

Fiscale Schijf 2021 Stemt overeen met de schijf van Nieuwe Aandelen 

waarop kan worden ingeschreven ten niet-reduceerbare 

titel tijdens de Eerste Inschrijvingsperiode, beter 

beschreven onder punt 3.3 (a) hierna. 

Fiscale Schijf 2022 

 

Stemt overeen met de schijf van Nieuwe Aandelen 

waarop kan worden ingeschreven ten niet-reduceerbare 

titel tijdens de Tweede Inschrijvingsperiode, beter 

beschreven onder punt 3.3 (b) hierna. 

 

2 De personeelsleden van de ‘dochterondernemingen’ in de zin van het WVV kunnen Stepin genieten, 

d.w.z. ondernemingen die worden ‘gecontroleerd’ door Fluxys, hetzij omdat Fluxys (i) meer dan 50% 

van de stemrechten bezit, (ii) het recht heeft om de meerderheid van de bestuurders te benoemen, 

hetzij (iii) gezamenlijke controle heeft. 
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Reduceerbare Schijf 2022 Stemt overeen met de schijf van Nieuwe Aandelen 

waarop vrij kan worden ingeschreven ten reduceerbare 

titel tijdens de Tweede Inschrijvingsperiode, beter 

beschreven onder punt 3.3 (b) hierna. 

Stepin Desk 

 

Contactpunt voor de informatie in dit 

Informatiedocument (+32 2.282 77 00 – 

stepin@fluxys.com). 

Oorspronkelijke 

Marktwaarde 

De marktwaarde van de Nieuwe Aandelen zoals 

vastgelegd door de raad van bestuur van Fluxys op 29 

september 2021 en berekend volgens de methodes 

beschreven onder punt 3.4. 

Geheractualiseerde 

Marktwaarde 

De Marktwaarde van de Aandelen berekend volgens 

dezelfde waarderingsmethodes als de methodes die 

worden gebruikt om de Oorspronkelijke Marktwaarde (zie 

punt 3.4) te bepalen, zoals ze tweemaal per jaar wordt 

geheractualiseerd door een onafhankelijke deskundige 

die daartoe door de raad van bestuur van Fluxys wordt 

gemachtigd, en wel als volgt: (i) eerste heractualisatie ten 

laatste op 15 maart van elk jaar op basis van een raming 

op 31 december van het vorige boekjaar en (ii) tweede 

heractualisatie ten laatste op 15 september van elk jaar 

op basis van een raming op 30 juni. 

mailto:stepin@fluxys.com
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2. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE INHOUD VAN HET 

INFORMATIEDOCUMENT 

2.1. Personen die verantwoordelijk zijn voor de informatie in dit 

Informatiedocument 

Fluxys, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, is verantwoordelijk voor de inhoud van 

het Informatiedocument. Fluxys verklaart dat de informatie in dit Informatiedocument bij zijn 

weten overeenstemt met de werkelijkheid. 

Het Informatiedocument is bedoeld om de Personeelsleden informatie te verschaffen in het 

kader van de voorgestelde Uitgifte. Het bevat geselecteerde en samengevatte informatie, 

houdt geen verbintenis, erkenning of verzaking in en opent geen uitdrukkelijk of impliciet 

recht tegenover personen die geen potentiële beleggers zijn. Het mag uitsluitend worden 

gebruikt in het kader van het Bod.  

2.2. Contactpunt voor deze informatie 

Voor alle vragen over het Bod, dat ook ‘Stepin’ wordt genoemd, kunt u contact opnemen 

met de Stepin Desk: 

• Telefoon: +32 2.282 77 00 

• E-mail: stepin@fluxys.com 

mailto:stepin@fluxys.com
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3. INLICHTINGEN OVER DE NIEUWE AANDELEN 

3.1. Doel van de uitgifte 

Stepin is voor de Personeelsleden een mooie opportuniteit om tegen voordelige 

voorwaarden aandeelhouder te worden van Fluxys, hoofdonderneming van de Fluxys-

groep (zoals beschreven in Bijlage 1) en aldus te worden betrokken bij de resultaten van de 

Fluxys-groep en haar internationale ontwikkelingspotentieel. 

De Fluxys-groep is aanwezig in belangrijke gasinfrastructuren in België, de Noordzee, 

Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Zuidoost-Europa en Brazilië. De Fluxys-groep streeft ernaar 

zich verder te ontwikkelen met het oog op de aardgasbevoorrading in Europa en meer 

bepaald de stimulering van de transitactiviteiten in België, waar de Groep nu al een 

sleutelrol vervult, zowel op de oost-westas tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk als op 

de noord-zuid as. De groep wil ook deelnemen aan de transitie naar een duurzame 

energietoekomst met innovatieve projecten. De Fluxys-groep wil ook buiten Europa blijven 

groeien als bevoorrechte partner voor de ontwikkeling en het beheer van de 

gasinfrastructuren. We willen de Personeelsleden er wel op wijzen dat het voorgestelde Bod 

een inschrijving op Aandelen betreft, wat een risicovolle belegging is, en dat zij bijgevolg 

geen waarborg genieten op het belegde kapitaal.  

3.2. Wie kan inschrijven? 

Het Bod is bestemd voor alle personeelsleden (werknemers, kaderleden en directieleden) 

van de Fluxys-groep (de ‘Personeelsleden’). 

De Personeelsleden moeten zes (6) maanden in dienst zijn binnen de Fluxys-groep bij de 

aanvang van elke Inschrijvingsperiode. 

3.3. De kapitaalverhogingen die tot de uitgifte van de Nieuwe Aandelen 

leiden 

In het kader van deze verrichting kunnen de Personeelsleden inschrijven op twee 

kapitaalverhogingen van Fluxys, die worden verricht overeenkomstig artikel 7:204 van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen: 

(a)  In 2021 zal een eerste kapitaalverhoging worden verricht, voor een 

maximumbedrag van 785,70 EUR x het aantal Personeelsleden, voor zover de inschrijvingen 

effectief zijn ontvangen en betaald tijdens de Eerste Inschrijvingsperiode, ('Fiscale Schijf 

2021'), ten niet-reduceerbare titel. 

(b) In 2022 zal een tweede kapitaalverhoging worden verricht: 

• voor een maximumbedrag van 785,70 EUR x het aantal Personeelsleden, voor zover 

de inschrijvingen effectief zijn ontvangen en betaald tijdens de Tweede 

Inschrijvingsperiode ('Fiscale Schijf 2022'), ten niet-reduceerbare titel, 
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• voor een bedrag tot een totaal van 3 miljoen EUR min het bedrag waarop geldig 

werd ingeschreven tijdens de Fiscale Schijven 2021 en 2022, voor zover de 

inschrijvingen effectief werden ontvangen en betaald tijdens de Tweede 

Inschrijvingsperiode ('Reduceerbare Schijf 2022'). In geval van overinschrijving wordt 

het overschot verminderd als volgt:  

o bepaling van het resterende saldo op het bedrag van 3 miljoen EUR na 

aftrek van de effectief ontvangen en betaalde inschrijvingen in het kader 

van de Fiscale Schijven 2021 en 2022; 

o bepaling van het bedrag waarop elk personeelslid-aandeelhouder heeft 

ingeschreven in het kader van de Reduceerbare Schijf 2022; 

o het aantal Nieuwe Aandelen dat nog kan worden uitgegeven, zal in gelijke 

delen aan elk Personeelslid worden toegewezen, te beginnen met de minst 

hoge inschrijvingen en vervolgend met elke hogere inschrijvingsschijf, tot de 

Reduceerbare Schijf 2022 op is; 

o het gevolg van die methode is dat de vraag van aandeelhouders die voor 

een hoger bedrag hebben ingeschreven, sterker kan worden verminderd. 

Dat mechanisme voor vermindering en toewijzing van Nieuwe Aandelen kan worden 

geïllustreerd met de volgende voorbeelden.  

Voorbeeld 1: 

Als de Reduceerbare Schijf 2022 1.000.000 EUR bedraagt, de prijs van de Nieuwe Aandelen 

1 EUR bedraagt en drie werknemers als volgt wensen in te schrijven: 

• Werknemer A: 1.000 

• Werknemer B: 500.000 

• Werknemer C: 1.000.000 

Elke werknemer krijgt Aandelen voor een waarde van 1.000 EUR. Na die verrichting blijven 

er nog 997.000 Aandelen toe te wijzen. Het is niet mogelijk om elke werknemer 500.000 

Aandelen toe te wijzen. Er kunnen per werknemer nog maximaal 498.500 Aandelen worden 

toegewezen. 

In dit voorbeeld is er geen vermindering voor werknemer A; er is een vermindering van 1.500 

EUR voor werknemer B en van 501.500 EUR voor werknemer C. 

Voorbeeld 2: 

Als de Reduceerbare Schijf 2022 1.000.000 EUR bedraagt, de prijs van de Nieuwe Aandelen 

1 EUR bedraagt en vijf werknemers als volgt wensen in te schrijven: 

• Werknemer A: 250.000 

• Werknemer B: 250.000 

• Werknemer C: 250.000 

• Werknemer D: 250.000 

• Werknemer E: 1.000.000 
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Aan elke werknemer kunnen maximaal 200.000 Aandelen worden toegewezen. 

Het totale bedrag van de kapitaalverhogingen bedraagt maximaal EUR 3 miljoen. 

De raad van bestuur van 29 september 2021 stelde voor aan de algemene vergadering 

van Fluxys een uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen ten belope van 26,19 EUR, wat 

overeenstemt met de Oorspronkelijke Marktwaarde (zie punt 3.4 hierna), namelijk 32,74 EUR, 

verminderd met een korting van 20%, dus het percentage van de maximale korting ten 

voordele van het personeel, zoals toegestaan in artikel 7:204 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen.  

Mochten de Personeelsleden inschrijven op het geheel van voormelde schijven, dan zou 

het kapitaal van Fluxys worden verhoogd met een totaalbedrag van 3 miljoen EUR, 

vertegenwoordigd door 114.547 Nieuwe Aandelen. Dat zou neerkomen op een 

aanvullende deelneming van de Personeelsleden van 0,13% in het kapitaal van Fluxys. 

3.4. Machtigingen en resoluties – verslag van de raad van bestuur en 

verslag van de Commissaris aan de buitengewone algemene 

vergadering 

Overeenkomstig artikel 7:204 en artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen werd de uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen, die overeenstemt met de 

marktwaarde ervan, waarop een korting van maximaal 20% kan worden toegepast, 

gerechtvaardigd door de verslagen van de raad van bestuur en van de Commissaris die 

daartoe werd aangesteld door Fluxys. 

Het verslag van de raad van bestuur van 29 september 2021 en het verslag van de 

Commissaris van 29 september 2021 aan de buitengewone vergadering van 27 oktober 

2021 kunnen worden geraadpleegd op het intranet van Fluxys en een papieren versie van 

die documenten kan bij de Stepin Desk worden aangevraagd. 

Samengevat heeft de raad van bestuur van 29 september 2021 de Oorspronkelijke 

Marktwaarde vastgelegd, op grond van het verslag van een onafhankelijke deskundige 

dat werd opgesteld in het kader van kapitaalverhogingen voor personeelsleden die reeds 

hebben plaatsgevonden in december 2012 en januari 2013 (Stepin I), in december 2015 en 

januari 2016 (Stepin II), in december 2017 en januari 2018 (Stepin III) en december 2019 en 

januari 2020 (Stepin IV). De Oorspronkelijke Marktwaarde werd berekend volgens 

onderstaande methodes, die de samenvoeging van de verschillende componenten van 

de Fluxys-groep omvatten (op basis van een raming op 30 juni 2021): 

• De dochterondernemingen van Fluxys en Fluxys Europe werden hoofdzakelijk 

gewaardeerd op basis van de DDM-methode (‘Dividend Discount Model’). Die 

methode berust op het principe waarbij de waarde van het eigen vermogen van 

een vennootschap overeenstemt met de geactualiseerde som van de toekomstige 

dividenden die zij aan haar aandeelhouders kan uitkeren. Voor sommige 

dochterondernemingen werd de recente aankoopwaarde als marktwaarde 

gebruikt. 



  13 

 

• Fluxys Belgium en haar rechtstreekse dochterondernemingen werden gewaardeerd 

op basis van een veelvoud van hun RAB-waarde ("Regulated Asset Base"), uitgaand 

van de hypothese dat de actualisering van de toekomstige cashflows die de in 

België gereguleerde activiteiten zullen voortbrengen, gelijk is aan de waarde van 

de gereguleerde activa. Die resulterende DDM ("Dividend Discount Model") 

waarde, werd vergeleken met andere methodes zoals de DCF ("Discounted Cash 

Flows"), vergelijkbare transacties (CTA of "Comparable Transactions Analysis"), 

beursmultiples (CCA of "Comparable Companies Analysis"). 

• De andere entiteiten van Fluxys werden gewaardeerd op grond van hun 

balanswaarde. 

• Voor TBG is de aankoopprijs gebruikt. 

3.5. Kenmerken van de Nieuwe Aandelen 

De Nieuwe Aandelen zijn gewone Aandelen die het kapitaal (in euro) van Fluxys 

vertegenwoordigen en waaraan een stemrecht is verbonden. Ze zijn verplicht op naam en 

worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Fluxys. Vanaf de datum van 

ingenottreding hebben zij dezelfde rechten en delen zij op dezelfde wijze in de winsten van 

Fluxys als de andere Aandelen (behalve ten aanzien van het dividend voor het boekjaar 

2021, zullen de Nieuwe Aandelen recht geven op de helft (50%) van het dividend 

toegekend aan de andere Aandelen – zie punt 3.6). De Nieuwe Aandelen zullen een 

voorkeurrecht genieten om aan kapitaalverhogingen deel te nemen in de 

omstandigheden en overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat een dergelijk voorkeurrecht 

kan worden beperkt of afgeschaft door een beslissing van de algemene vergadering 

(eveneens overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). 

De Nieuwe Aandelen zijn echter onderworpen aan de overdraagbaarheidsregels die 

onder punt 3.7 staan vermeld (onoverdraagbaarheid, Periode(s) van Verbod van 

Transactie, Verkoopoptie, Voorkeurrecht en verplichte overdracht). 

3.6. Datum van ingenottreding en recht op dividenden 

Voor de Nieuwe Aandelen waarop tijdens de Eerste Inschrijvingsperiode wordt 

ingeschreven (Fiscale Schijf 2021), stemt de datum van ingenottreding overeen met de dag 

van de effectieve realisatie van de kapitaalverhoging waarbij ze worden vastgesteld 

(gepland ten laatste op 31 december 2021), waarbij die Nieuwe Aandelen echter recht 

zullen geven op dividenden vanaf 1 januari 2022, maar, wat betreft dividenden behorende 

bij het boekjaar 2021, voor de helft (50%) van dividenden die zijn toegekend aan de andere 

aandelen (aangezien de Oorspronkelijke Marktwaarde is vastgesteld op basis van de 

situatie op 30 juni 2021).  

De datum van ingenottreding van de Nieuwe Aandelen waarop tijdens de Tweede 

Inschrijvingsperiode wordt ingeschreven (Fiscale Schijf 2022 en Reduceerbare Schijf 2022) 

stemt overeen met de dag van de effectieve realisatie van de kapitaalverhoging waarbij 
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ze worden vastgesteld (gepland ten laatste op 25 maart 2022), met dien verstande dat die 

Nieuwe Aandelen recht geven op dividenden vanaf 1 januari 2022, maar, wat betreft 

dividenden behorende bij het boekjaar 2021, voor de helft (50%) van dividenden die zijn 

toegekend aan de andere aandelen (aangezien de Oorspronkelijke marktwaarde is 

vastgesteld op basis van de situatie op 30 juni 2021).  

3.7. Overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen 

3.7.1. Periode van wettelijke onoverdraagbaarheid 

Overeenkomstig artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn 

de Nieuwe Aandelen op naam en onoverdraagbaar gedurende een periode van vijf (5) 

jaar vanaf het moment waarop er wordt op ingeschreven, behoudens de uitzonderingen 

(vervroegde overdraagbaarheid) vermeld onder punt 3.7.2 en opgenomen in de 

Inschrijvingsformulieren. Tijdens die periode (behoudens uitzonderingen, bij vervroegde 

overdraagbaarheid) kunnen de Personeelsleden hun Aandelen niet overdragen. 

3.7.2. Vervroegde overdraagbaarheid 

De Nieuwe Aandelen zijn wel vervroegd overdraagbaar bij afdanking werkgever of 

pensionering van het Personeelslid, en bij overlijden of invaliditeit3 van het Personeelslid of 

zijn/haar echtgenoot/echtgenote of wettelijke samenwoner, overeenkomstig de 

overdraagbaarheidsvoorwaarden die onder punt 3.7.3 en volgende en in de 

Inschrijvingsformulieren beschreven staan. 

3.7.3. Overdraagbaarheid na afloop van de periode van 

onoverdraagbaarheid of bij vervroegde overdraagbaarheid 

Na afloop van de periode van onoverdraagbaarheid van vijf (5) jaar of bij vervroegde 

overdraagbaarheid (volgens de voorwaarden van artikel 7:204 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen zoals beschreven onder punt 3.7.2) en onder 

voorbehoud van onderstaande voorwaarden (en ongeacht het mechanisme van de 

automatische verplichte overdracht zoals beschreven onder punt 3.7.4), hebben de 

Personeelsleden het recht hun Aandelen te verkopen tegen een prijs die overeenstemt met 

de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde die beschikbaar is op de datum van de 

kennisgeving van verkoop; die kan op elk moment plaatsvinden, behalve tijdens de 

Periodes van Verbod van Transactie. Bij kennisgeving tijdens een Periode van Verbod van 

Transactie worden de gevolgen ervan uitgesteld tot na die periode. 

Als een van de Personeelsleden of een van de ex-Personeelsleden die nog Nieuwe 

Aandelen in bezit heeft (de ‘Overdrager’) zijn/haar Aandelen wil verkopen, heeft deze 

persoon twee mogelijkheden: 

 

 

3 na inschrijving 
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(a) Eerste mogelijkheid – verkoop aan PGS (uitoefening van de Verkoopoptie) 

De Overdrager heeft het onherroepelijke recht om zijn Aandelen over te dragen aan PGS 

en PGS is onherroepelijk gehouden om ze aan te kopen, tegen een prijs die overeenstemt 

met de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde (‘Verkoopoptie’). Als Fluxys is 

overgegaan tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking kan worden 

genomen voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGS voor de betrokken 

Aandelen moet betalen, worden aangepast om rekening te houden met die uitkering. 

Daartoe zal de Overdrager het departement Corporate Finance van Fluxys op de hoogte 

brengen (aan de hand van een standaardformulier dat bij voormeld departement 

beschikbaar is, overeenkomstig punt 3.7.5 hierna) van zijn/haar intentie om de Nieuwe 

Aandelen over te dragen, met vermelding van het aantal ervan. 

De uitoefenprijs van de Verkoopoptie moet ten laatste dertig (30) kalenderdagen na 

ontvangst van de kennisgeving van de Overdrager per bankoverschrijving worden betaald 

op de rekening die de Overdrager opgeeft of, bij gebreke daarvan, op de laatste rekening 

die door de Overdrager in het kader van Stepin werd meegedeeld aan het departement 

Corporate Finance. 

PGS zal in het genot komen van de Aandelen die het ingevolge de kennisgeving van de 

Verkoopoptie verwerft en van alle aan die Aandelen verbonden rechten, met name het 

recht op dividenden (inclusief de dividenden voor het vorige boekjaar die nog niet werden 

uitbetaald) en de stemrechten, en dat vanaf voormelde kennisgeving. 

(b) Tweede mogelijkheid – Bod tot verkoop aan PGS (Voorkeurrecht) 

Als de Overdrager beslist om de Verkoopoptie niet uit te oefenen, mag de Overdrager de 

Nieuwe Aandelen niet volledig of gedeeltelijk overdragen aan een derde of voorstellen om 

dat te doen of daaromtrent onderhandelingen aanvatten, zonder ze eerst te koop aan te 

bieden aan PGS, die het recht heeft ze te kopen tegen een prijs die overeenstemt met de 

recentste Geheractualiseerde Marktwaarde (het ‘Voorkeurrecht’). Als Fluxys is overgegaan 

tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking kan worden genomen 

voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGS voor de betrokken Aandelen 

moet betalen, worden aangepast om rekening te houden met die uitkering. 

Daartoe zal de Overdrager het departement Corporate Finance van Fluxys op de hoogte 

brengen (aan de hand van een standaardformulier dat bij voormeld departement 

beschikbaar is, overeenkomstig punt 3.7.5 hierna) van zijn/haar intentie om de Nieuwe 

Aandelen over te dragen, met vermelding van het aantal ervan.  

PGS (daartoe vertegenwoordigd door het departement Corporate Finance van Fluxys) kan 

zijn Voorkeurrecht uitoefenen ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van de 

kennisgeving van de Overdrager. De uitoefenprijs van het Voorkeurrecht moet binnen 

dezelfde termijn worden betaald per bankoverschrijving op de rekening die de Overdrager 

opgeeft en anders op de laatste bankrekening die door de Overdrager in het kader van 

Stepin werd meegedeeld aan het departement Corporate Finance. PGS treedt in het 

genot van de Aandelen die het ingevolge de kennisgeving van het Voorkeurrecht verwerft 



16   

 

en van alle aan die Aandelen verbonden rechten, met name het recht op dividenden 

(inclusief de dividenden voor het vorige boekjaar die nog niet werden uitbetaald) en de 

stemrechten, vanaf de datum waarop PGS de uitoefening van zijn Voorkeurrecht te kennen 

geeft. 

Als PGS zijn Voorkeurrecht niet uitoefent binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen 

na de ontvangst van de kennisgeving van de Overdrager, mag de Overdrager de te 

verkopen Aandelen vrij aan een derde partij overdragen. 

3.7.4. Verplichte overdracht bij vertrek van het Personeelslid 

De Nieuwe Aandelen die in het bezit zijn van Personeelsleden die niet langer deel uitmaken 

van het personeel (dat wil zeggen werknemers, kaderleden of directieleden) van de Fluxys-

groep, om welke reden ook (afdanking, ontslag, overlijden, etc., met uitzondering van 

Personeelsleden van wie het contract eindigt als gevolg van hun pensionering) (de 

‘Gebeurtenis’) worden automatisch overgedragen aan PGS, die ze automatisch verwerft 

tegen een prijs die overeenstemt met de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde. Als 

Fluxys is overgegaan tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking kan 

worden genomen voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGS voor de 

betrokken Aandelen moet betalen, worden aangepast om rekening te houden met die 

uitkering. 

Als de Gebeurtenis zich voordoet tijdens de periode van wettelijke onoverdraagbaarheid 

van vijf (5) jaar of tijdens een Periode van Verbod van Transactie wordt die overdracht 

automatisch uitgesteld tot de eerste datum waarop de wettelijke onoverdraagbaarheid 

niet langer geldt en desgevallend tot na de Periode van Verbod van Transactie. Echter, in 

geval van overlijden van het Personeelslid, zal het voorgenoemd automatisch uitstel niet 

van toepassing zijn en zal de automatische overdracht in ieder geval plaatsvinden op dat 

datum van overlijden tegen een prijs die overeenstemt met de recentste Geactualiseerde 

Marktwaarde. 

De aankoopprijs voor de Aandelen in het bezit van het betrokken Personeelslid moet per 

bankoverschrijving worden betaald op de door hem/haar opgegeven bankrekening en 

anders op de laatste bankrekening die door de Overdrager in het kader van Stepin werd 

meegedeeld aan het departement Corporate Finance, binnen 30 kalenderdagen vanaf 

de datum (i) waarop zijn/haar contract eindigt (bij vertrek) of (ii) waarop het departement 

Corporate Finance van Fluxys (als vertegenwoordiger van PGS) kennisneemt van het 

overlijden. PGS treedt in het genot van de Aandelen die het ingevolge de verplichte 

overdracht verwerft en van alle aan die Aandelen verbonden rechten, onder meer het 

recht op dividenden (inclusief de dividenden voor het vorige boekjaar die nog niet werden 

uitbetaald) en de stemrechten, en dat vanaf de datum van de Gebeurtenis. 

3.7.5. Formaliteiten en voorwaarden  

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen zoals beschreven 

onder punten 3.7.3 en 3.7.4 zijn van toepassing voor een periode van 20 jaar vanaf de 

uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen. Die periode kan worden verlengd. Als na afloop 
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van die periode van 20 jaar geen verlenging werd overeengekomen tussen PGS en een 

houder van Nieuwe Aandelen, vormt dat tegenover die houder van Nieuwe Aandelen een 

Gebeurtenis in de zin van punt 3.7.4 die op de einddatum van de periode van 20 jaar tot 

de automatische overdracht van zijn Nieuwe Aandelen zal leiden overeenkomstig de 

voorwaarden onder punt 3.7.4.  

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen zoals beschreven 

onder punten 3.7.3 en 3.7.4 eindigen van rechtswege als op initiatief van Fluxys een 

mogelijkheid is uitgewerkt om de Aandelen van Fluxys over te dragen op een 

georganiseerde markt in de zin van de Belgische wet. 

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen zoals beschreven 

in dit punt 3.7 zullen worden opgenomen in de akten van kapitaalverhoging en in de 

Inschrijvingsformulieren en zullen vermeld staan in het aandeelhoudersregister van Fluxys. 

Elke overdracht van Aandelen zonder naleving van wat voorafgaat, zal ontegenstelbaar 

zijn.  

PGS mag zijn rechten en plichten krachtens dit punt 3.7 overdragen aan een andere 

aandeelhouder van Fluxys door middel van een gewone kennisgeving aan de houders van 

de Nieuwe Aandelen. 

Het departement Corporate Finance van Fluxys zal met name voor rekening van PGS belast 

zijn met de praktische formaliteiten voor de overdracht van de Nieuwe Aandelen 

overeenkomstig wat voorafgaat. 

Iedereen die zijn Aandelen wil overdragen in de omstandigheden zoals beschreven onder 

punt 3.7 wordt verzocht contact op te nemen met het departement Corporate Finance 

van Fluxys, dat in naam en voor rekening van PGS de formaliteiten voor de overdracht van 

de Nieuwe Aandelen zal afhandelen overeenkomstig wat voorafgaat. Elke mededeling of 

kennisgeving over dit punt 3.7 aan het departement Corporate Finance van Fluxys is geldig 

als ze wordt verricht (i) via het elektronisch formulier dat Fluxys hiervoor ter beschikking stelt 

of, indien dat formulier niet beschikbaar is, (ii) via persoonlijke overhandiging van de 

schriftelijke kennisgeving met ondertekening van een ontvangstbewijs of (iii) per 

aangetekende brief met ontvangstbewijs naar onderstaand adres: 

Fluxys nv – Departement Corporate Finance (c/o Publigas cvba) 

Kunstlaan 31 

1040 Brussel 

3.8. Fiscale behandeling 

In de bijlage vindt u een nota over het belastingstelsel van de verrichting (Bijlage 2). 

3.9. Risico's verbonden aan de belegging in de Nieuwe Aandelen 

De Aandelen vertegenwoordigen ‘risicokapitaal’, wat betekent dat de Personeelsleden in 

de hoedanigheid van aandeelhouders van Fluxys het risico aanvaarden dat uit de 
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activiteiten van de Vennootschap voortvloeit. Als die activiteiten verlieslatend zijn, kunnen 

de aandeelhouders hun belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.  

De aandeelhouders van een vennootschap bevinden zich in een andere situatie dan de 

schuldeisers die van bij het begin weten welk bedrag ze op de eindvervaldag zullen worden 

terugbetaald. De waarde van een aandeel kan schommelen en kan op het ogenblik van 

de effectieve verkoop van het aandeel leiden tot: 

• een meerwaarde: wanneer het aandeel wordt verkocht tegen een hogere prijs dan 

de prijs die voor de aankoop ervan werd betaald (wat het geval is als het Nieuwe 

Aandeel wordt verkocht tegen een prijs van meer dan 26,19 EUR);  

• een minderwaarde: wanneer het aandeel wordt verkocht tegen een lagere prijs 

dan de prijs die voor de aankoop ervan werd betaald (dat is het geval als het 

Nieuwe Aandeel wordt verkocht tegen een prijs van minder dan 26,19 EUR).  

Het aandeel kan bovendien ook dividenden opleveren. Het dividend vertegenwoordigt 

het deel van de winst dat Fluxys aan zijn aandeelhouders beslist uit te keren, waarbij wordt 

opgemerkt dat een vennootschap die winst maakt, daarom niet verplicht is om een 

dividend uit te keren. 

Ten slotte wordt eraan herinnerd dat de Nieuwe Aandelen niet-beursgenoteerd zijn, wat 

een invloed kan hebben op hun liquiditeit, en dat aan hun overdraagbaarheid specifieke 

voorwaarden zijn verbonden (zie punt 3.7.1 en volgende hierboven over de periode van 

onoverdraagbaarheid, de Periodes van Verbod van Transactie, de Verkoopoptie, het 

Voorkeurrecht en de verplichte overdracht bij vertrek).  

3.10. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken 

Het Bod is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil betreffende de realisatie, de 

geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het Bod en/of de voorwaarden ervan, met 

name de Verkoopoptie, het Voorkeurrecht en de verplichte overdracht, wordt definitief 

beslecht door één arbiter die in onderling overleg door de partijen wordt aangewezen, of 

indien geen overeenstemming wordt bereikt, door de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg in Brussel. De partijen voeren de arbitrage in het Nederlands of het Frans, 

overeenkomstig het Belgische procesrecht. 
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4. INLICHTIGEN OVER DE UITGIFTE 

4.1. Voorkeurrecht 

Vermits de kapitaalverhogingen die tot de uitgifte van de Nieuwe Aandelen leiden, 

uitsluitend bestemd zijn voor de personeelsleden, moeten ze plaatsvinden met verzaking 

van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van de 

Personeelsleden. 

4.2. Uitgifteprijs 

De waarde van de Nieuwe Aandelen stemt overeen met de Oorspronkelijke Marktwaarde 

van de Aandelen van Fluxys (zie punt 3.4 hierboven). 

Rekening houdend met het feit dat de Nieuwe Aandelen onoverdraagbaar zijn gedurende 

een periode van 5 jaar werd op deze Oorspronkelijke Marktwaarde een korting van 20% 

toegepast. Die korting stemt overeen met de toegelaten maximale korting zoals bepaald 

in artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

De Uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen (de 'Uitgifteprijs') stemt dus overeen met de 

marktwaarde waarop een korting van 20% werd toegepast: 

Marktwaarde4:    32,74 EUR 

Maximale korting van 20%:   6,55 EUR 

Uitgifteprijs:     26,19 EUR 

Fractiewaarde:   20 EUR 

Uitgiftepremie:    6,19 EUR 

Kosten ten laste van de inschrijver: nihil5 

De Uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen waarop wordt ingeschreven, moet worden 

betaald: 

• voor de Eerste Inschrijvingsperiode (Fiscale Schijf 2021): via bankoverschrijving op de 

rekening IBAN: BE71 5645 1397 2169 en BIC: GKCCBEBB geopend bij Belfius Bank 

tussen 8 november 2021 en 8 december 2021; 

• voor de Tweede Inschrijvingsperiode (Fiscale Schijf 2022 en Reduceerbare Schijf 

2022): via bankoverschrijving op de rekening IBAN: BE71 5645 1397 2169 en BIC: 

GKCCBEBB geopend bij Belfius Bank tussen 17 januari 2022 en 17 februari 2022. 

 

4Raming op 30 juni 2021. 

5Zonder de aan die betaling verbonden bankkosten waarvan ieder zijn deel draagt volgens het SEPA-

systeem. 
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4.3. Limieten en Inschrijvingsperiodes 

Tijdens de Eerste Inschrijvingsperiode (Fiscale Schijf 2021) die geopend is van 8 november 

tot 8 december 2021 kunnen de Personeelsleden inschrijven op minimaal 5 en maximaal 30 

Nieuwe Aandelen. 

Tijdens de Tweede Inschrijvingsperiode (Fiscale Schijf 2022 en Reduceerbare Schijf 2022) die 

geopend is van 17 januari tot 17 februari 2022 kunnen de Personeelsleden inschrijven: 

• op de Fiscale Schijf 2022: ten niet-reduceerbare titel, op minimaal 5 en maximaal 30 

Nieuwe Aandelen; 

• op de Reduceerbare Schijf 2022: op minimaal 5 Nieuwe Aandelen, met dien 

verstande dat (i) het bedrag van de Reduceerbare Schijf en het aantal Nieuwe 

Aandelen dat aan elk van de Personeelsleden wordt toegewezen, zal afhangen 

van de bedragen waarop geldig wordt ingeschreven tijdens de Fiscale Schijven 

2021 en 2022 en (ii) dat het totale bedrag van de kapitaalverhogingen die 

voortvloeien uit het Bod beperkt is tot 3 miljoen EUR. 

Het departement Corporate Finance van Fluxys zal de inschrijvingen verzamelen. 

4.4. Afgifte van de Aandelen/inschrijving in het register van de 

Aandelen op naam/certificaten 

De Nieuwe Aandelen zijn op naam. Ze worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister 

van Fluxys.  

Elk Personeelslid kan een eigendomsbewijs ontvangen voor zijn Aandelen, in de vorm van 

een inschrijvingscertificaat in het aandeelhoudersregister van Fluxys. 

4.5. Bestemming van de opbrengst van de uitgifte 

De maximale opbrengst van de kapitaalverhogingen voortvloeiend uit het Bod en de 

uitgifte van de Nieuwe Aandelen bedraagt 3 miljoen EUR. 

Die kapitalen zullen worden toegekend aan de financiering van de ontwikkeling van de 

Fluxys-groep. 

De Fluxys-groep streeft ernaar voorzichtig te blijven investeren naarmate zich op de markt 

opportuniteiten en projecten aandienen die voor de Fluxys-groep een groei kunnen 

inhouden. De Fluxys-groep wil ook doelgericht op zoek gaan naar opportuniteiten om te 

investeren in nieuwe infrastructuurprojecten of projecten voor de overname van 

bestaande infrastructuren, met als doel de visie van de Fluxys-groep concreet vorm te 

geven. 
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5. ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE EMITTEN EN ZIJN KAPITAAL 

5.1. Kapitaal 

Op 29 september 2021 bedraagt het maatschappelijke kapitaal van Fluxys 1.741.257.383,76 

EUR, vertegenwoordigd door 87.062.869 Aandelen.  

Er bestaat slechts één Aandelenklasse, ze zijn allemaal op naam en zonder opgave van 

nominale waarde en vertegenwoordigen elk een identiek deel van het sociaal kapitaal.  

5.2. Bestaande aandeelhouders 

De structuur van het aandeelhouderschap van Fluxys ziet er momenteel (op 29 september 

2021) als volgt uit: 

 Aantal % 

PGS 67.460.279 77,48% 

CDPQ 17.305.412 19,88% 

FPIM 1.851.852 2,13% 

Personeelsleden 445.326 0,51% 

Totaal 87.062.869 100,00% 

5.3. Verantwoordelijke voor de controle van de jaarrekening 

De balans en resultatenrekening van Fluxys voor de laatste boekjaren zoals afgesloten op 

31 december 2020 werden nagekeken en zonder voorbehoud bekrachtigd door de 

Commissaris. 

Commissaris:  

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heren Marnix Van 

Dooren* en Wim Van Gasse* (*handelend in naam van een BV) met 

maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem. 

5.4. Samenstelling van de Fluxys-groep  

Een organigram van de Fluxys-groep is opgenomen in Bijlage 1. 



22   

 

6. INLICHTINGEN OVER HET VERMOGEN, DE FINANCIËLE SITUATIE EN DE 

RESULTATEN VAN DE EMITTENT 

6.1. Samenvattende informatie over de geconsolideerde jaarrekening 

van Fluxys 

De geconsolideerde financiële jaarstaten 2020 en semestriële staten van 30 juni 2021 van 

de Fluxys-groep zijn opgesteld overeenkomstig de IFRS-normen en in het bijzonder IFRS 3 

Bedrijfscombinaties, IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening, IFRS 11 Gezamenlijke 

overeenkomsten en IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures. 

De consolidatiekring van de Groep is niet aanzienlijk veranderd in 2020. Enkele opmerkelijke 

veranderingen in de consolidatiekring en het aandeelhouderschap in het boekjaar 2020 

zijn hieronder samengevat: 

• Het aandeelhouderschap in Senfluga Energy Infrastructure Holding SA 

(Griekenland), dat is geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode, werd 

verlaagd van 20% naar 18% in de eerste helft van 2020. 

• Het aandeelhouderschap in LNG Link Investment AS (Noorwegen) van 25% en het 

aandeelhouderschap in Mahon Shipping NV (Zeebrugge) van 25%, die allebei 

geconsolideerd waren volgens de vermogensmutatiemethode, zijn verkocht in de 

tweede helft van het jaar zonder aanzienlijke impact op de geconsolideerde 

jaarrekening. 

• Het aandeelhouderschap in de joint venture e-loops GmbH (Duitsland) van 51% is 

ook verkocht in de tweede helft van het jaar zonder aanzienlijke impact op de 

geconsolideerde jaarrekening. 

• De volle dochteronderneming Fluxys Interconnector Ltd (VK) werd geliquideerd in 

november. 

De omzet van de Fluxys-groep, waaronder bewegingen van de regulatoire activa en 

passiva, bleef stabiel: 1.110,7 miljoen EUR in 2020 tegenover 1.111,9 miljoen EUR in 2019. De 

omzet uit gasvervoersactiviteiten steeg licht in België (8,5 miljoen EUR) en Duitsland (5,0 

miljoen EUR), maar daalde zoals verwacht bij IUK (-37,8 miljoen EUR) en FluxSwiss (-13,1 

miljoen EUR) na een zeer sterke verkoop in 2019, terwijl de omzet uit LNG-activiteiten toenam 

met 28,6 miljoen EUR in 2020. 

De omzet bestaat uit: 

• 550,0 miljoen EUR toerekenbaar aan de vervoers-, opslag-, terminalling- en verwante 

activiteiten in België, hetzij 49,5% van het totaal van de bedrijfsopbrengsten, en; 

• 560,1 miljoen EUR toerekenbaar aan activiteiten buiten België, hetzij 50,4% van het 

totaal van de bedrijfsopbrengsten. 

De Fluxys-groep behaalde een EBIT van 320,9 miljoen EUR in 2020, wat neerkomt op een 

daling van 29,3 miljoen EUR ten opzichte van 2019 (350,2 miljoen EUR). Deze daling 

weerspiegelt voornamelijk een toename van voorzieningen van 24 miljoen EUR. 
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De nettowinst van de Fluxys-groep bedroeg in totaal 200,0 miljoen EUR in 2020 tegenover 

214,2 miljoen EUR in 2019 (een daling van 14,2 miljoen EUR). Het aandeel van Fluxys in deze 

winst bedroeg 146,1 miljoen EUR in 2020 tegenover 152,0 miljoen EUR in 2019 (een daling 

van 5,9 miljoen EUR). Die ontwikkeling was verwacht, gezien de uitzonderlijk hoge omzet 

van IUK en FluxSwiss in 2019. 

In 2020 bleef de Fluxys-groep investeren in infrastructuur in haar drie basisactiviteiten 

(vervoer, opslag en LNG-terminalling). De investeringen in België (42 miljoen EUR) waren 

voornamelijk bestemd voor de overslaginstallaties van de LNG-terminal van Zeebrugge, 

terwijl de investeringen in fysieke infrastructuur buiten België (94 miljoen EUR) hoofdzakelijk 

gingen naar het EUGAL-project in Duitsland. 

De Fluxys-groep investeerde 14 miljoen EUR in haar financiële deelnemingen, vrijwel volledig 

in de TAP-leiding (14 miljoen EUR). 

6.2. Resultaat – Dividenden 

De nettowinst van de Fluxys-groep bedroeg in totaal 200,0 miljoen EUR in 2020 tegenover 

214,2 miljoen EUR in 2019 (een daling van 14,2 miljoen EUR). Het aandeel van Fluxys in deze 

winst bedroeg 146,1 miljoen EUR in 2020 tegenover 152,0 miljoen EUR in 2019 (een daling 

van 5,9 miljoen EUR). Die ontwikkeling was verwacht, gezien de uitzonderlijk hoge omzet 

van IUK en FluxSwiss in 2019.  

De algemene vergadering heeft beslist om zijn aandeelhouders een totaal bruto dividend 

uit te keren van 139,1 miljoen EUR voor het boekjaar 2020, overeenkomstig 2019. 
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7. INLICHTINGEN OVER DE RECENTE EVOLUTIE EN DE VOORUITZICHTEN VAN 

DE EMITTENT 

7.1. Recente evoluties en vooruitzichten 

Zoals hierboven vermeld is de Fluxys-groep dankzij de toepassing van zijn 

ontwikkelingsstrategie vandaag aanwezig in belangrijke gasinfrastructuren in België, de 

Noordzee, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Zuidoost-Europa (vooral Griekenland) en Brazilië. 

Fluxys speelt een sleutelrol, zowel op de oost-westas tussen Rusland en het Verenigd 

Koninkrijk als op de noord-zuidas tussen Noorwegen/Verenigd Koninkrijk en Italië. Bovendien 

kan Fluxys in zijn infrastructuur een combinatie maken van aardgas dat via leidingen wordt 

vervoerd en vloeibaar aardgas (LNG) dat per schip wordt geïmporteerd via de terminals in 

Zeebrugge en Duinkerke. 

De Fluxys-groep wil verder gaan met het beheren en ontwikkelen van gasinfrastructuren 

om de bevoorradingszekerheid in Europa te versterken en de transitactiviteiten te 

stimuleren, en tegelijk deelnemen aan de overgang naar een duurzame energietoekomst 

met innovatieve projecten. In overeenstemming met de strategie van de Europese 

Commissie en rekening houdend met de vereiste wettelijke en regulatoire evoluties, streven 

we ernaar onze infrastructuur geleidelijk te transformeren en te ontwikkelen tot 

complementaire netten waarin we nieuwe energiedragers zullen vervoeren. We zijn de 

basis aan het leggen zodat onze infrastructuur een duurzame rol kan spelen in het vervoer 

van de molecules van de toekomst. 

De Fluxys-groep wil tevens de LNG-markt stimuleren door kleinschalige (‘small-scale’) LNG-

toepassingen te ontwikkelen voor scheepvaart en wegtransport. Met die investeringen wil 

de Groep ervoor zorgen dat de beoogde investeringsprojecten en -opportuniteiten een 

aantrekkelijk rendement bieden en de groei van de groep kunnen ondersteunen met 

inachtneming van haar waarden en de kern van haar metier.  

In dat kader is de grootste uitdaging voor de Fluxys-groep het handhaven van haar 

rendement bij het vervallen van de bestaande langetermijntransitcontracten in een 

omgeving die de voorkeur geeft aan kortetermijnverplichtingen. Daarbij wil de Groep 

aantrekkelijke tarieven behouden en tegelijkertijd ook rekening houden met de 

ontwikkeling van de rentevoeten die het resultaat sterk beïnvloeden. Onze verkoopteams 

in elk land staan voor de uitdaging om klanten de hulpmiddelen te bieden waarmee ze 

kansen kunnen grijpen in een context van kortetermijncontracten die zullen leiden tot een 

bijkomende capaciteitsverkoop voor Fluxys. 

Daarnaast kunnen enkele recente opvallende feiten worden benadrukt: 

Ondanks de wijdverspreide impact van de pandemie, bleven in 2020 alle essentiële 

diensten van Fluxys operationeel en richtte de Fluxys-groep zich op het waarborgen van de 

veiligheid en de continuïteit van de gasbevoorrading terwijl ze alle aanbevelingen van de 

overheid naleefde. Daarnaast leverde Fluxys aanzienlijke inspanningen om tegemoet te 

komen aan behoeften in verband met het coronavirus in een brede sociale context. Naast 
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andere initiatieven door ondernemingen binnen de groep en de persoonlijke 

betrokkenheid van de werknemers heeft Fluxys met de steun van zijn aandeelhouders ook 

ongeveer 1 miljoen EUR vrijgemaakt voor verscheidene organisaties en instellingen die zich 

inzetten voor kwetsbare groepen, eerstelijnszorgverleners of wetenschappelijk onderzoek 

naar COVID-19. 

Ondanks een daling in de gasvraag voor het eerste semester van 2020, is Fluxys erin 

geslaagd een goed niveau van kortetermijncapaciteit te verkopen in de eerste helft van 

het jaar. Wat de grensoverschrijdende stromen betreft, waren die lager in de tweede helft 

van het jaar. 

De start van het langetermijncontract voor overslagdiensten in december 2019 deed het 

verkeer op de LNG-terminal van Zeebrugge hoge toppen scheren in 2020. In totaal 

meerden 172 schepen aan bij de terminal, wat het vorige record van 130 in 2019 

verpulverde. Maart 2020 was de drukste maand ooit voor scheepsverkeer op de terminal: 

in totaal meerden 30 schepen aan, wat meer dan het dubbel is van het vorige record in 

mei 2019. 

In 2020 werd een marktbevraging georganiseerd voor bijkomende 

hervergassingscapaciteit op de LNG-terminal van Zeebrugge. Tijdens de bindende fase 

werd de aangeboden capaciteit van 6 miljoen ton per jaar (ongeveer 10,5 GWh/u) 

volledig onderschreven. De definitieve investeringsbeslissing werd genomen om de vereiste 

infrastructuur te bouwen op de LNG-terminal. 

Fluxys heeft een deelneming van 19% in de Trans-Adriatische pijpleiding (TAP). De pijpleiding 

is eind 2020 in dienst genomen. De oorspronkelijke capaciteit van TAP van 10 miljard kubieke 

meter per jaar kan worden verhoog tot 20 miljard kubieke meter per jaar in een later 

stadium. 

Fluxys heeft een deelneming van 16,5% in het EUGAL-leidingenproject in Duitsland 

(Europäische Gas-Anbindungsleitung). Voor het project worden twee parallelle leidingen 

gebouwd om gas van de Nord Stream II-leidingen in het noorden van Duitsland te 

vervoeren naar het zuiden naar de Tsjechische grens en het westen van Duitsland. EUGAL 

nam de eerste leiding in dienst eind 2019 en de tweede leiding in de eerste helft van 2021. 

De indienststelling van de Nord Stream II-leidingen werd uitgesteld tot na de oorspronkelijk 

geplande datum. In de tussentijd ontvangt EUGAL stromen van de bestaande Nord Stream 

I-leidingen. 

Hanseatic Energy Hub (HEH) ontwikkelt een LNG-terminalproject in Stade (nabij Hamburg) 

en Fluxys tekende in maart 2021 een overeenkomst met HEH-aandeelhouders om een 

partner te worden in het project. De definitieve investeringsbeslissing om de terminal te 

bouwen, zal worden genomen op basis van onder andere de marktinteresse om capaciteit 

te boeken op de installatie. De LNG-terminal in Stade zou Duitsland helpen bij zijn uitstap uit 

kernenergie en steenkool- en bruinkoolgestookte elektriciteitsopwekking door de 

aardgasbevoorradingsroutes naar het land te diversifiëren in een context van toenemende 

invoerbehoeftes. Voor Fluxys is het project een opportuniteit om zijn groeidoelstellingen in 

Europa te behalen en zijn aanwezigheid in Duitsland te versterken en te diversifiëren. 
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De TENP-infrastructuur in Duitsland bestaat uit twee leidingen, waarvan een is beperkt sinds 

2017 als een voorzorgsmaatregel om de integriteit van de infrastructuur te waarborgen. Als 

aandeelhouders van de TENP-infrastructuur hebben Fluxys TENP en Open Grid Europe in 

2020 de bouw voorbereid van nieuwe leidingdelen om hiervoor een oplossing te bieden 

die ook rekening zou houden met de capaciteitsbehoeften van Baden-Württemberg, 

gezien de uitstap uit kernenergie en steenkoolgestookte elektriciteitsopwekking.  

In zijn strategie om kleine hoeveelheden LNG te ontsluiten als een alternatieve brandstof 

met lage uitstoot voor schepen en vrachtvervoer zonder nabijgelegen aardgasnet heeft 

Fluxys kleinschalige LNG-infrastructuur ondersteund in 2020, meer bepaald met de 

ontwikkeling van het laden van tankwagens op de LNG-terminal van Zeebrugge en de 

definitieve investeringsbeslissing om bijkomende laadstations te bouwen in 2021. In de 

haven van Antwerpen werd een permanent LNG-bunkerpunt geopend in 2020 waar 

schepen kunnen tanken. Bovendien hebben de groep en Titan LNG de krachten 

gebundeld om de LNG-bunkerbarge Flexfueler 002 te bouwen. Sinds maart 2021 vergroot 

de bunkerbarge de beschikbaarheid van LNG in de haven van Antwerpen en de ruimere 

omgeving. De LNG-terminal van Duinkerke heeft ook zijn eerste laadstation voor LNG-

tankwagens geopend in 2020 en de steiger werd aangepast om kleine LNG-

bunkerschepen te ontvangen. In Griekenland heeft DESFA in 2020 de definitieve 

investeringsbeslissingen genomen om een laadstation voor LNG-tankwagens te bouwen op 

de LNG-terminal in Revithoussa alsook een tweede steiger om kleine LNG-schepen te 

ontvangen. 

De afgelopen jaren heeft Fluxys belangrijke stappen gezet om de reikwijdte van zijn 

activiteit uit te breiden naar het vervoer van nieuwe koolstofarme of hernieuwbare 

energiedragers (biomethaan, waterstof, ammoniak, methanol, enz.) en koolstofdioxide in 

het kader van de energietransitie. In overeenstemming met de “Green Deal” van de 

Europese Commissie en rekening houdend met de vereiste wettelijke en regulatoire 

evoluties, kan Fluxys zijn infrastructuur geleidelijk transformeren en ontwikkelen. Omdat het 

minder geld en tijd kost bestaande infrastructuur te herbestemmen dan nieuwe te bouwen, 

zullen we het aardgasnet zoveel mogelijk hergebruiken bij de ontwikkeling van CO2- en 

waterstofinfrastructuur. Er lopen meerdere projecten in België met een breed scala aan 

industriële partners, de havens en academische partners om het potentieel van het vervoer 

van nieuwe energiedragers en van koolstofafvang en -vervoer (met het oog op 

geologische opslag of hergebruik: “Carbon Capture Utilization & Storage” of CCUS) te 

verkennen en te ontwikkelen. 

In het eerste semester van 2021 hebben Fluxys, Total en EIG Global Energy Partners (EIG) de 

aangekondigde overdracht van een minderheidsbelang in de Braziliaanse 

gasvervoersnetbeheerder TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil) afgerond. 

Fluxys heeft nu een belang van 29,12% in TBG. TBG is eigenaar en beheerder van het 

Braziliaanse deel van 2.600 km van de gasleiding Bolivia-Brazilië, een belangrijke energie-

infrastructuur voor Brazilië. De overeenkomst om partner te worden in TBG past uitstekend 

in de strategie van Fluxys om te ontwikkelen buiten Europa. Fluxys heeft ook een filiaal 

opgericht in Rio de Janeiro om zijn partnerschap in TBG te beheren. 
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7.2. Jaarverslag 

Het laatste jaarverslag van Fluxys over het boekjaar dat op 31 december 2020 werd 

afgesloten, kan op het intranet worden geraadpleegd. Fluxys heeft eveneens haar 

semestriële staten tot 30 juni 2021 goedgekeurd. 

 

Bijlagen:  

1. Organigram van de Fluxys-groep 

2. Fiscaal stelsel  

3. Inschrijvingsformulier voor de Fiscale Schijf 2021  

4. Inschrijvingsformulier voor de Fiscale Schijf 2022 en de Reduceerbare Schijf 2022 
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Bijlage 1 – Organigram van de Fluxys-groep op 29 september 2021 
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Bijlage 2 – Belastingstelsel 

Bijlage 2 – Voor de begunstigden die in België wonen 

1. Korting 

Fiscaliteit en sociale zekerheid bij aankoop  

In het algemeen zijn alle kortingen op Aandelen die een onderneming toekent aan haar 

werknemers of werknemers van dochterondernemingen onderworpen aan Belgische 

inkomstenbelastingen en Belgische socialezekerheidsbijdragen op het ogenblik dat de 

Aandelen onvoorwaardelijk worden toegekend ('vesting'). De onvoorwaardelijke 

toekenning houdt in dat de begunstigden het definitieve recht verwerven op de Aandelen. 

Dat recht is noch voorwaardelijk, noch tijdelijk. 

Art. 7:204 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in een 

vrijstelling van inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen mits het Plan voldoet aan 

de in dat artikel voorgeschreven voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

• het bedrag van de uit te geven aandelen bedraagt maximaal 20% van het 

maatschappelijk kapitaal, met inbegrip van de kapitaalverhoging; 

• de onderneming keerde ten minste 2 dividenden uit in de afgelopen 3 boekjaren; 

• de niet-overdraagbare aandelen op naam zijn geblokkeerd gedurende een 

periode van 5 jaar; 

• collectief: voorbehouden aan alle werknemers. 

Als de aandelen worden uitgegeven met een korting van maximaal 20% op de reële 

marktwaarde ervan, dan vormt de korting (maximaal 20%) geen belastbare vergoeding 

voor de begunstigden, en is er geen socialezekerheidsbijdrage verschuldigd op die korting. 

Mogelijke fiscale stimulans 

De begunstigden die volgestorte Aandelen verkrijgen bij de kapitaalverhoging mogen in 

hun belastingaangifte 30% belastingvermindering (de zogenaamde 'Monory-bis-

vermindering') vragen op een maximumbedrag van 780,00 EUR (inkomstenjaar 2021). Die 

belastingvermindering wordt verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting, waarvan 

het tarief afhangt van de gemeenten waar de werknemers wonen. De 

belastingvermindering kan niet worden gecombineerd met de belastingvermindering op 

de premies die in het kader van een pensioenplan worden gestort. Bovendien mag de 

belastingvermindering enkel worden behouden als de begunstigden kunnen aantonen dat 

ze gedurende vijf jaar eigenaar blijven van de betrokken Aandelen.  

Om die belastingvermindering te genieten in het inkomstenjaar 2021, moet de 

kapitaalverhoging plaatsvinden in 2021 en moeten de werknemers de volledige intekenprijs 

storten tegen eind 2021. 
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2. Vermogenswinsten/-verliezen 

Algemeen  

Na de uitgifte van aandelen aan de Werknemers, komen de Aandelen in het 

privévermogen van de Werknemers (in dat opzicht zullen we niet verder uitweiden over de 

mogelijke discussies die hebben plaatsgevonden tussen belastingbetalers en de 

autoriteiten betreffende het opnieuw indelen van vermogenswinst in "diverse inkomsten" of 

"beroepsinkomsten", aangezien we het belang alsook de slaagkansen van de autoriteiten 

eerder gering achten). Derhalve zijn mogelijke vermogenswinsten van de Werknemers in 

het kader van het normale beheer van hun privévermogen in principe vrijgesteld krachtens 

art. 90, 1° en 90, 9° van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen ("WIB"). 

Vermogensverliezen zijn niet fiscaal aftrekbaar.  

3. Roerende voorheffing op dividenden 

Op uitgekeerde dividenden op aandelen is in principe 30% roerende voorheffing 

verschuldigd. In hun Belgische belastingaangifte (inkomstenjaar 2021) mogen de 

werknemers een vrijstelling van dividenden aanvragen op de eerste 800 EUR van (totale) 

dividendinkomsten. Voor dividenden van Fluxys voor het inkomstenjaar 2021 kan daarom 

de roerende voorheffing op de eerste 800 EUR van dividendinkomsten worden 

aangegeven in de persoonlijke belastingaangifte. 

4. Overzichtstabel 

Onderstaande tabel illustreert de fiscale gevolgen wanneer een Belgische werknemer die 

onderworpen is aan de Belgische inkomstenbelasting en sociale zekerheid, aandelen koopt 

voor een marktwaarde van 100 EUR. 

 Met Monory-bis Zonder Monory-

bis 

Marktwaarde 100 100 

Korting (20%)  -20 -20 

Door de werknemer te betalen prijs 80 80 

   

Belasting op de korting 0 0 

Socialezekerheidsbijdragen op de korting 0 0 

Monory-bis-belastingvermindering (30%) -24 0 

   

Reële kostprijs voor de werknemer 56 80 
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Bijlage 2 – Voor het Nederlandse personeel 

1. Korting 

Indien een onderneming in Nederland aandelen verkoopt aan haar werknemers met 20% 

korting ten opzichte van de reële marktwaarde, wordt deze korting beschouwd als een 

belastbaar voordeel. Het voordeel wordt beschouwd als gewoon beroepsinkomen en is 

onderworpen aan de gewone progressieve belastingtarieven. Het hoogste belastingtarief 

bedraagt 49,5% en is van toepassing op inkomsten boven 68.507 EUR (2021). Op het 

belastbaar voordeel zijn ook Nederlandse socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, waarbij 

werknemersbijdragen (nationale verzekering) worden berekend op het salaris tot maximaal 

35.129 EUR. De werkgeversbijdragen worden berekend op een maximale grondslag van 

58.311 EUR. De lokale onderneming (de officiële werkgever van de Nederlandse 

werknemers) is verplicht loonbelasting in te houden indien het belastbaar inkomen wordt 

opgenomen in de loonadministratie voor de maand na de maand van aankoop. De 

ingehouden loonbelasting voor de aandelen met korting kan met de werknemer worden 

verrekend door een aftrek van het normale nettoloon van de werknemer. 

2. Vermogenswinsten/-verliezen 

De reële marktwaarde van de aandelen wordt beschouwd als belastbaar inkomen in vak 

III vanaf 1 januari van het kalenderjaar na de aankoop (belastbaar inkomen uit sparen en 

beleggen). In vak III geldt een belastingvrijstelling van 50.000 EUR (2021) per persoon. Ten 

behoeve van de waardering van de aandelen onder het stelsel in vak III mag de 

handelsbeperking worden beschouwd als een waardeverlagend element. In vak III worden 

de werkelijke winsten en verliezen uit de aandelen niet belast. In plaats 

daarvan wordt verondersteld dat het totale inkomen in vak III een bepaald rendement 

genereert. De waarde van de aandelen moet worden opgeteld bij andere persoonlijke 

beleggingen van de werknemer, waarna de totale waarde van de persoonlijke 

beleggingen belastbaar zal zijn aan de volgende effectieve tarieven: 

 

3. Roerende voorheffing op dividenden 

Op het door Fluxys NV uitgekeerde dividend is in principe 30% roerende voorheffing op 

dividendinkomsten verschuldigd. Deze belasting op dividendinkomsten is krachtens het 

dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland evenwel beperkt tot 15%. In België 

wordt 30% belasting aan de bron geheven, maar de begunstigde kan het verschil van 

15% belasting in België terugvorderen. Deze vordering vereist een verklaring van woonst 

van de begunstigde. 

Het werkelijke rendement van deze aandelen (zoals dividenduitkeringen) is niet 

belastbaar onder de Nederlandse personenbelasting aangezien het notionele rendement 

al werd belast in vak III (van de Nederlandse belastingaangifte). Indien op de werkelijke 
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dividenden een buitenlandse dividendbelasting wordt geheven, kan de werknemer in 

eerste instantie een lagere dividendbelasting aanvragen krachtens de bepalingen van 

het dubbelbelastingverdrag. Daarna kan de uiteindelijke buitenlandse dividendbelasting 

meestal worden afgetrokken van de Nederlandse personenbelasting die de werknemer 

op het notionele rendement verschuldigd is. De buitenlandse dividendbelasting moet dan 

ook worden aangegeven op de belastingaangifte van de Nederlandse (daar 

woonachtige) werknemer. 

4. Overzichtstabel 

Onderstaande tabel illustreert de fiscale gevolgen wanneer een Nederlandse werknemer 

die onderworpen is aan de Nederlandse inkomstenbelasting en sociale zekerheid aandelen 

koopt voor een marktwaarde van € 100, op voorwaarde dat de vrijstelling van 18,5% van 

toepassing is. 

 

 
NL 

Marktwaarde 100 

Korting (20%)  -20 

Door de werknemer te betalen prijs 80 

  

Belasting op de korting 9,90 (*) 

Socialezekerheidsbijdragen op de korting 0 (*) 

  

Reële kostprijs voor de werknemer 89,90 

 

* Er wordt vanuit gegaan dat de werknemer met zijn reguliere inkomen al het sociale 

zekerheidsplafond (van € 35.129) heeft bereikt en dat het inkomen in het voorgaande jaar 

hoger was dan € 68.507, waardoor het bijzonder belastingtarief van 49,5% wordt toegepast.
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Bijlage 3 – Inschrijvingsformulier – Fiscale Schijf 2021 

Elektronisch in te vullen 

FLUXYS NV 

naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met vennootschapszetel te 1040 Brussel, 

Kunstlaan 31, ingeschreven in het RPR Brussel onder het ondernemingsnummer 

0827.783.746 (‘Fluxys’) 

Uitgifte van Aandelen bestemd voor Personeelsleden van de Fluxys-groep 

Fiscale Schijf 2021 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Ik, ondergetekende, (volledige naam en voornaam):       

Personeelsnummer:            

Wonend te: (straat, nummer, postcode en plaats):       

             

E-mail:              

heb kennisgenomen van het Informatiedocument en verklaar tegen de prijs van 26,19 EUR 

per effect in te schrijven op    Aandelen1 zonder vermelding van nominale waarde 

van Fluxys, ter vertegenwoordiging van een totaalbedrag van    EUR (de 

‘Nieuwe Aandelen’),  

ik verbind mij ertoe het bedrag van mijn inschrijving te crediteren op de rekening geopend 

bij Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel met IBAN: BE71 5645 1397 2169 en BIC: 

GKCCBEBB, met de mededeling (naam, voornaam + Fiscale Schijf 2021), tussen 8 november 

2021 en 8 december 20212, anders wordt mijn inschrijving nietig. 

In mijn hoedanigheid van toekomstig aandeelhouder van Fluxys: 

• verklaar ik dat dit mijn rijksregisternummer of vergelijkbaar nummer is:   

            

• verklaar ik dat dit mijn bankrekeningnummer is:      

      (IBAN + BIC + houder(s) van de rekening).  

Ik accepteer uitdrukkelijk dat het departement Corporate Finance van Fluxys deze 

bankrekening kan gebruiken voor het uitvoeren van alle transacties in het kader van 

 

1  Minimaal 5 en maximaal 30 aandelen. 

2 De aan die betaling verbonden bankkosten worden door ieder voor zijn deel gedragen 

volgens het SEPA-systeem. 
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Stepin. De meest recente meegedeelde bankrekening in het kader van Stepin zal 

door Fluxys worden gebruikt3 ; 

• ik verklaar, voor zover nodig, dat ik uitdrukkelijk accepteer uitnodigingen te 

ontvangen voor de algemene vergaderingen van Fluxys via elektronische 

communicatiemiddelen (artikel 7:127 juncto 2:32 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen) op het bovenstaande e-mailadres. 

Overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden van de Aandelen aanvaard en erken ik in mijn 

hoedanigheid van Personeelslid (‘Personeelslid’): 

1. De kenmerken van de Nieuwe Aandelen – ingenottreding en recht op dividenden 

De Nieuwe Aandelen zijn gewone Aandelen die het kapitaal (in euro) van Fluxys 

vertegenwoordigen en waaraan een stemrecht is verbonden. Ze zijn verplicht op naam en 

worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Fluxys. Vanaf de datum van 

ingenottreding hebben zij dezelfde rechten en delen zij op dezelfde wijze in de winsten van 

Fluxys als de andere Aandelen (behalve ten aanzien van het dividend voor het boekjaar 

2021, zullen de Nieuwe Aandelen recht geven op de helft (50%) van het dividend 

toegekend aan de andere Aandelen – zie punt 3.6 van het Informatiedocument). De 

Nieuwe Aandelen zullen een voorkeurrecht genieten om aan kapitaalverhogingen deel te 

nemen in de omstandigheden en overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat een dergelijk 

voorkeurrecht kan worden beperkt of afgeschaft door een beslissing van de algemene 

vergadering (eveneens overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen). 

Op de Nieuwe Aandelen zijn echter de hierna vermelde overdraagbaarheidsregels van 

toepassing.  

De datum van ingenottreding van de Nieuwe Aandelen waarop tijdens de Eerste 

Inschrijvingsperiode wordt ingeschreven (Fiscale Schijf 2021) stemt overeen met de dag van 

de effectieve realisatie van de kapitaalverhoging waarbij ze worden vastgesteld (gepland 

ten laatste op 31 december 2021), met dien verstande dat die Nieuwe Aandelen recht 

geven op dividenden vanaf 1 januari 2022, maar wat betreft dividenden behorende bij het 

boekjaar 2021, voor de helft (50%) van dividenden die zijn toegekend aan de andere 

aandelen (aangezien de Oorspronkelijke marktwaarde is vastgesteld op basis van de 

situatie op 30 juni 2021).  

2. Overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen 

De ‘Oorspronkelijke Marktwaarde’ stemt overeen met de marktwaarde van de Nieuwe 

Aandelen zoals bepaald door een onafhankelijke deskundige die daartoe door de raad 

van bestuur van Fluxys is gemachtigd, volgens de onderstaande methodes die de 

 

3  Zoals aangegeven in het Informatiedocument, verbindt Fluxys zich ertoe bij de verwerking 

van deze gegevens en de gegevens onder het vorige streepje de toepasselijke 

gegevensbeschermingswetgeving na te leven. 
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samenvoeging van de verschillende componenten van de Fluxys-groep omvatten (op 

basis van een raming op 30 juni 2021): 

• De dochterondernemingen van Fluxys en Fluxys Europe werden hoofdzakelijk 

gewaardeerd op basis van de DDM-methode (‘Dividend Discount Model’). Die 

methode berust op het principe waarbij de waarde van het eigen vermogen van 

een vennootschap overeenstemt met de geactualiseerde som van de toekomstige 

dividenden die zij aan haar aandeelhouders kan uitkeren. Voor sommige 

dochterondernemingen werd de recente aankoopwaarde als marktwaarde 

gebruikt. 

• Fluxys Belgium en haar rechtstreekse dochterondernemingen werden gewaardeerd 

op basis van een veelvoud van hun RAB-waarde ("Regulated Asset Base"), uitgaand 

van de hypothese dat de actualisering van de toekomstige cashflows die de in 

België gereguleerde activiteiten zullen voortbrengen, gelijk is aan de waarde van 

de gereguleerde activa. Die resulterende DDM ("Dividend Discount Model") 

waarde, werd vergeleken met andere methodes zoals de DCF ("Discounted Cash 

Flows"), vergelijkbare transacties (CTA of "Comparable Transactions Analysis"), 

beursmultiples (CCA of "Comparable Companies Analysis"). 

• De andere entiteiten van Fluxys werden gewaardeerd op grond van hun 

balanswaarde. 

• Voor TBG is de aankoopprijs gebruikt. 

De ‘Geheractualiseerde Marktwaarde’ stemt overeen met de marktwaarde van de 

Aandelen van Fluxys, berekend volgens dezelfde waarderingsmethodes als de methodes 

die worden gebruikt om de Oorspronkelijke Marktwaarde zoals hierboven beschreven te 

bepalen, zoals ze tweemaal per jaar wordt geheractualiseerd door een onafhankelijke 

deskundige die daartoe is gemachtigd door de raad van bestuur van Fluxys, en wel als 

volgt: (i) eerste heractualisatie ten laatste op 15 maart van elk jaar op basis van een raming 

op 31 december van het vorige boekjaar en (ii) tweede heractualisatie ten laatste op 15 

september van elk jaar op basis van een raming op 30 juni. 

(a) Periode van wettelijke onoverdraagbaarheid 

Overeenkomstig artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn 

de Nieuwe Aandelen op naam en onoverdraagbaar gedurende een periode van 5 jaar 

vanaf het moment waarop er wordt op ingeschreven, behoudens de uitzonderingen 

(vervroegde overdraagbaarheid). Tijdens die periode (behoudens uitzonderingen, bij 

vervroegde overdraagbaarheid) kunnen de Nieuwe Aandelen niet worden overgedragen. 

(b) Vervroegde overdraagbaarheid 

De Nieuwe Aandelen zijn wel vervroegd overdraagbaar bij afdanking of pensionering van 

het Personeelslid, en bij overlijden of invaliditeit van het Personeelslid of zijn/haar 

echtgenoot/echtgenote of wettelijke samenwoner, overeenkomstig de 

overdraagbaarheidsvoorwaarden die hierna beschreven staan. 
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(c) Overdraagbaarheid na afloop van de periode van onoverdraagbaarheid of bij 

vervroegde overdraagbaarheid 

Na afloop van de periode van onoverdraagbaarheid van 5 jaar of bij vervroegde 

overdraagbaarheid (volgens de voorwaarden van artikel 7:204 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen zoals beschreven onder punt (a) hierboven) en onder 

voorbehoud van onderstaande voorwaarden, hebben de Personeelsleden het recht hun 

Aandelen door te verkopen tegen een prijs die overeenstemt met de recentste 

Geheractualiseerde Marktwaarde die beschikbaar is op de datum van de kennisgeving 

van verkoop; die kan op elk moment plaatsvinden, behalve tijdens de periodes van verbod 

van transactie (van 1 januari tot 15 maart en van 1 juli tot 15 september) (‘Periode(s) van 

Verbod van Transactie’). Bij kennisgeving tijdens een Periode van Verbod van Transactie 

worden de gevolgen ervan uitgesteld tot na die periode. 

Als een van de Personeelsleden of een van de ex-Personeelsleden die nog Nieuwe 

Aandelen in bezit hebben (de ‘Overdrager’) zijn/haar Aandelen wil verkopen, heeft deze 

persoon twee mogelijkheden: 

(i) Eerste mogelijkheid – verkoop aan PGS (uitoefening van de Verkoopoptie) 

De Overdrager heeft het onherroepelijke recht om zijn Aandelen over te dragen aan 

Publigas cvba (‘PGS’) en die laatste is onherroepelijk gehouden om ze aan te kopen, tegen 

een prijs die overeenstemt met de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde 

(‘Verkoopoptie’). Als Fluxys is overgegaan tot een dividend- of andere uitkering die nog niet 

in aanmerking kan worden genomen voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs 

die PGS voor de betrokken Aandelen moet betalen, worden aangepast om rekening te 

houden met die uitkering. 

Daartoe zal de Overdrager het departement Corporate Finance van Fluxys op de hoogte 

brengen (aan de hand van een standaardformulier dat bij voormeld departement 

beschikbaar is, overeenkomstig punt (e) hierna) van zijn/haar intentie om de Nieuwe 

Aandelen over te dragen, met vermelding van het aantal ervan. 

De uitoefenprijs van de Verkoopoptie moet ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van 

de kennisgeving van de Overdrager per bankoverschrijving worden betaald op de 

rekening die de Overdrager opgeeft of, bij gebreke daarvan, op de laatste rekening die 

door de Overdrager in het kader van Stepin werd meegedeeld aan het departement 

Corporate Finance. 

PGS zal in het genot komen van de Aandelen die het ingevolge de kennisgeving van de 

Verkoopoptie verwerft en van alle aan die Aandelen verbonden rechten, met name het 

recht op dividenden (inclusief de dividenden voor het vorige boekjaar die nog niet werden 

uitbetaald) en de stemrechten, en dat vanaf voormelde kennisgeving. 

(ii) Tweede mogelijkheid – Bod tot verkoop aan PGS (Voorkeurrecht) 

Als de Overdrager beslist om de Verkoopoptie niet uit te oefenen, mag de Overdrager de 

Nieuwe Aandelen niet volledig of gedeeltelijk overdragen aan een derde of voorstellen om 
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dat te doen of daaromtrent onderhandelingen aanvatten, zonder ze eerst te koop aan te 

bieden aan PGS, die het recht heeft ze te kopen tegen een prijs die overeenstemt met de 

recentste Geheractualiseerde Marktwaarde (het ‘Voorkeurrecht’). Als Fluxys is overgegaan 

tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking kan worden genomen 

voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGS voor de betrokken Aandelen 

moet betalen, worden aangepast om rekening te houden met die uitkering. 

Daartoe zal de Overdrager het departement Corporate Finance van Fluxys op de hoogte 

brengen (aan de hand van een standaardformulier dat bij voormeld departement 

beschikbaar is, overeenkomstig punt (e) hierna) van zijn/haar intentie om de Nieuwe 

Aandelen over te dragen, met vermelding van het aantal ervan.  

PGS (daartoe vertegenwoordigd door het departement Corporate Finance van Fluxys) kan 

zijn Voorkeurrecht uitoefenen ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van de 

kennisgeving van de Overdrager. De uitoefenprijs van het Voorkeurrecht moet binnen 

dezelfde termijn worden betaald per bankoverschrijving op de rekening die de Overdrager 

opgeeft en anders op de laatste bankrekening die door de Overdrager in het kader van 

Stepin werd meegedeeld aan het departement Corporate Finance. PGS treedt in het 

genot van de Aandelen die het ingevolge de kennisgeving van het Voorkeurrecht verwerft 

en van alle aan die Aandelen verbonden rechten, met name het recht op dividenden 

(inclusief de dividenden voor het vorige boekjaar die nog niet werden uitbetaald) en de 

stemrechten, vanaf de datum waarop PGS de uitoefening van zijn Voorkeurrecht te kennen 

geeft. 

Als PGS zijn Voorkeurrecht niet uitoefent binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de 

ontvangst van de kennisgeving van de Overdrager, mag de Overdrager de te verkopen 

Aandelen aan een derde partij overdragen. 

(d)  Verplichte overdracht bij vertrek van het Personeelslid 

De Nieuwe Aandelen die in het bezit zijn van Personeelsleden die niet langer deel uitmaken 

van het personeel (dat wil zeggen werknemers, kaderleden of directieleden) van de Fluxys-

groep, om welke reden ook (afdanking, ontslag, overlijden, etc., met uitzondering van 

Personeelsleden van wie het contract eindigt als gevolg van hun pensionering) (de 

‘Gebeurtenis’) worden automatisch overgedragen aan PGS, die ze automatisch verwerft 

tegen een prijs die overeenstemt met de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde. Als 

Fluxys is overgegaan tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking kan 

worden genomen voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGS voor de 

betrokken Aandelen moet betalen, worden aangepast om rekening te houden met die 

uitkering. 

Als de Gebeurtenis zich voordoet tijdens de periode van wettelijke onoverdraagbaarheid 

van 5 jaar of tijdens een Periode van Verbod van Transactie wordt die overdracht 

automatisch uitgesteld tot de eerste datum waarop de wettelijke onoverdraagbaarheid 

niet langer geldt en desgevallend tot na de Periode van Verbod van Transactie. Echter, in 

geval van overlijden van het Personeelslid, zal het voorgenoemd automatisch uitstel niet 

van toepassing zijn en zal de automatische overdracht in ieder geval plaatsvinden op de 
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datum van overlijden tegen een prijs die overeenstemt met de recentste Geactualiseerde 

Marktwaarde. 

De aankoopprijs voor de Nieuwe Aandelen moet per bankoverschrijving worden betaald 

op de door de Overdrager opgegeven bankrekening en anders op de laatste 

bankrekening die door de Overdrager in het kader van Stepin werd meegedeeld aan het 

departement Corporate Finance binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum (i) waarop 

zijn/haar contract eindigt (bij vertrek) of (ii) waarop het departement Corporate Finance 

van Fluxys (als vertegenwoordiger van PGS) kennisneemt van het overlijden. PGS treedt in 

het genot van de Aandelen die het ingevolge de verplichte overdracht verwerft en van 

alle aan die Aandelen verbonden rechten, onder meer het recht op dividenden (inclusief 

de dividenden voor het vorige boekjaar die nog niet werden uitbetaald) en de 

stemrechten, en dat vanaf de datum van de Gebeurtenis. 

(e) Formaliteiten en voorwaarden  

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen zoals beschreven 

onder punten (c) en (d) zijn van toepassing voor een periode van 20 jaar vanaf de 

uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen. Die periode kan worden verlengd. Als na afloop 

van die periode van 20 jaar geen verlenging werd overeengekomen tussen PGS en een 

houder van Nieuwe Aandelen, vormt dat tegenover deze houder van Nieuwe Aandelen 

een Gebeurtenis in de zin van punt (d) die op de einddatum van de periode van 20 jaar 

tot de automatische overdracht van zijn Nieuwe Aandelen zal leiden overeenkomstig de 

voorwaarden onder punt (d).  

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen zoals beschreven 

onder punten (c) en (d) eindigen van rechtswege als op initiatief van Fluxys een 

mogelijkheid is uitgewerkt om de Aandelen van Fluxys over te dragen op een 

georganiseerde markt in de zin van de Belgische wet. 

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen worden 

opgenomen in de akten van kapitaalverhoging en staan vermeld in het 

aandeelhoudersregister van Fluxys. Elke overdracht van Aandelen zonder naleving van wat 

voorafgaat, zal ontegenstelbaar zijn.  

PGS mag zijn rechten en plichten overdragen aan een andere aandeelhouder van Fluxys 

door middel van een gewone kennisgeving aan de houders van de Nieuwe Aandelen. 

Het departement Corporate Finance van Fluxys zal met name voor rekening van PGS belast 

zijn met de praktische formaliteiten voor de overdracht van de Nieuwe Aandelen 

overeenkomstig wat voorafgaat. Alle personen die hun Aandelen willen overdragen in de 

omstandigheden zoals hierboven beschreven, dienen contact op te nemen met het 

departement Corporate Finance van Fluxys, dat in naam en voor rekening van PGS de 

formaliteiten voor de overdracht van de Nieuwe Aandelen zal afhandelen overeenkomstig 

wat voorafgaat. Elke mededeling of kennisgeving over de Nieuwe Aandelen en de 

overdracht ervan aan het departement Corporate Finance van Fluxys is geldig als ze wordt 

verricht (i) via het elektronisch formulier dat Fluxys hiervoor ter beschikking stelt of, indien dat 
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formulier niet beschikbaar is, (ii) via persoonlijke overhandiging van de schriftelijke 

kennisgeving met ondertekening van een ontvangstbewijs of (iii) per aangetekende brief 

met ontvangstbewijs naar onderstaand adres: 

Fluxys nv – Departement Corporate Finance (c/o Publigas cvba) 

Kunstlaan 31 – 1040 Brussel 

De inschrijving op de Nieuwe Aandelen is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil 

betreffende de realisatie, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het Bod dat 

tot de inschrijving op de Aandelen leidt en/of de voorwaarden ervan, met name de 

periode van onoverdraagbaarheid, de Periodes van Verbod van Transactie, de 

Verkoopoptie, het Voorkeurrecht en de verplichte overdracht bij vertrek uit de Fluxys-groep, 

wordt definitief beslecht door één arbiter die in onderling overleg door partijen wordt 

aangewezen, of indien geen overeenstemming wordt bereikt, door de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De partijen voeren de arbitrage in het Nederlands 

of het Frans, overeenkomstig het Belgische procesrecht. 

Opgemaakt te      , op       

 

 

 

  

(Handtekening van Fluxys of van zijn 

volmachthebber) 

 (Handtekening de inschrijver) 
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Bijlage 4 – Inschrijvingsformulier – Fiscale Schijf 2022 en Reduceerbare 

Schijf 2022 

Elektronisch in te vullen 

FLUXYS NV 

naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met vennootschapszetel te 1040 Brussel, 

Kunstlaan 31, ingeschreven in het RPR Brussel onder het ondernemingsnummer 

0827.783.746 (‘Fluxys’) 

Uitgifte van Aandelen bestemd voor Personeelsleden van de Fluxys-groep 

Fiscale Schijf 2022 en Reduceerbare Schijf 2022 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Ik, ondergetekende, (volledige naam en voornaam):       

Personeelsnummer:            

Wonend te: (straat, nummer, postcode en plaats):       

             

E-mail:              

heb kennisgenomen van het Informatiedocument en verklaar tegen de prijs van 26,19 EUR 

per effect in te schrijven op: 

•    aandelen1 zonder vermelding van nominale waarde van Fluxys, in 

het kader van de Fiscale Schijf 2022  

•    aandelen2 zonder vermelding van nominale waarde van Fluxys, in 

het kader van de Reduceerbare Schijf 2022 

samen de ‘Nieuwe Aandelen’,  

ik verbind mij ertoe het bedrag van mijn inschrijving te crediteren op de rekening geopend 

bij Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel met IBAN: BE71 5645 1397 2169 en BIC: 

GKCCBEBB, met de mededeling (naam, voornaam + Fiscale Schijf 2022 en/of 

Reduceerbare Schijf 2022), tussen 17 januari en 17 februari 20223, anders worden mijn 

inschrijvingen ongeldig. Rekening houdend met het karakter van de Reduceerbare Schijf 

2022 aanvaard ik (i) dat het aantal Aandelen dat mij wordt toegewezen in het kader van 

de Reduceerbare Schijf 2022 lager kan zijn dan het aantal waarop ik heb ingeschreven en 

(ii) dat het overige deel van mijn inschrijving mij door Fluxys wordt terugbetaald per 

overschrijving op mijn bankrekening waarvan de gegevens hierna staan vermeld, binnen 

 

1  Minimaal 5 en maximaal 30 aandelen. 

2  Minimaal 5 aandelen. 

3  De aan die betaling verbonden bankkosten worden door ieder voor zijn deel gedragen 

volgens het SEPA-systeem. 
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dertig kalenderdagen4 na de kapitaalverhoging verbonden aan de Reduceerbare Schijf 

2022.5 

In mijn hoedanigheid van toekomstig aandeelhouder van Fluxys: 

• verklaar ik dat dit mijn rijksregisternummer of vergelijkbaar nummer is:   

            

• verklaar ik dat dit mijn bankrekeningnummer is:      

      (IBAN + BIC + houder(s) van de rekening).  

Ik accepteer uitdrukkelijk dat het departement Corporate Finance van Fluxys deze 

bankrekening kan gebruiken voor het uitvoeren van alle transacties in het kader van 

Stepin. De meest recente meegedeelde bankrekening in het kader van Stepin zal 

door Fluxys worden gebruikt6 ; 

• ik verklaar, voor zover nodig, dat ik uitdrukkelijk accepteer uitnodigingen te 

ontvangen voor de algemene vergaderingen van Fluxys via elektronische 

communicatiemiddelen (artikel 7:127 juncto 2:32 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen) op het bovenstaande e-mailadres. 

Overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden van de Aandelen aanvaard en erken ik in mijn 

hoedanigheid van Personeelslid (‘Personeelslid’): 

1. De kenmerken van de Nieuwe Aandelen – ingenottreding en recht op dividenden 

De Nieuwe Aandelen zijn gewone Aandelen die het kapitaal (in euro) van Fluxys 

vertegenwoordigen en waaraan een stemrecht is verbonden. Ze zijn verplicht op naam en 

worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Fluxys. Vanaf de datum van 

ingenottreding hebben zij dezelfde rechten en delen zij op dezelfde wijze in de winsten van 

Fluxys als de andere Aandelen (behalve ten aanzien van het dividend voor het boekjaar 

2021, zullen de Nieuwe Aandelen recht geven op de helft (50%) van het dividend 

toegekend aan de andere Aandelen – zie punt 3.6 van het Informatiedocument). De 

Nieuwe Aandelen zullen een voorkeurrecht genieten om aan kapitaalverhogingen deel te 

 

4  De aan die betaling verbonden bankkosten worden door ieder voor zijn deel gedragen 

volgens het SEPA-systeem. 

5 In geval van overinschrijving wordt het overschot verminderd als volgt:  

- bepaling van het resterende saldo op het bedrag van 3 miljoen EUR na aftrek van de 

effectief ontvangen en betaalde inschrijvingen in het kader van de Fiscale Schijven 2021 

en 2022; 

- bepaling van het bedrag waarop elk personeelslid-aandeelhouder heeft ingeschreven in 

het kader van de Reduceerbare Schijf 2022; 

- het aantal Nieuwe Aandelen dat nog kan worden uitgegeven, zal in gelijke delen aan elk 

Personeelslid worden toegewezen, te beginnen met de minst hoge inschrijvingen en 

vervolgend met elke hogere inschrijvingsschijf, tot de Reduceerbare Schijf 2022 op is; 

- het gevolg van die methode is dat de vraag van aandeelhouders die voor een hoger 

bedrag hebben ingeschreven, sterker kan worden verminderd. 

 

6  Zoals aangegeven in het Informatiedocument, verbindt Fluxys zich ertoe bij de verwerking 

van deze gegevens en de gegevens onder het vorige streepje de toepasselijke 

gegevensbeschermingswetgeving na te leven. 
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nemen in de omstandigheden en overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat een dergelijk 

voorkeurrecht kan worden beperkt of afgeschaft door een beslissing van de algemene 

vergadering (eveneens overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen). 

Op de Nieuwe Aandelen zijn echter de hierna vermelde overdraagbaarheidsregels van 

toepassing.  

De datum van ingenottreding van de Nieuwe Aandelen waarop tijdens de Tweede 

Inschrijvingsperiode wordt ingeschreven (Fiscale Schijf 2022 en Reduceerbare Schijf 2022) 

stemt overeen met de dag van de effectieve realisatie van de kapitaalverhoging waarbij 

ze worden vastgesteld (gepland ten laatste op 25 maart 2022), met dien verstande dat die 

Nieuwe Aandelen recht geven op dividenden vanaf 1 januari 2022, maar wat betreft 

dividenden behorende bij het boekjaar 2021, voor de helft (50%) van dividenden die zijn 

toegekend aan de andere aandelen (aangezien de Oorspronkelijke marktwaarde is 

vastgesteld op basis van de situatie op 30 juni 2021).  

2. Overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen 

De ‘Oorspronkelijke Marktwaarde’ stemt overeen met de marktwaarde van de Nieuwe 

Aandelen zoals bepaald door een onafhankelijke deskundige die daartoe door de raad 

van bestuur van Fluxys is gemachtigd, volgens de onderstaande methodes die de 

samenvoeging van de verschillende componenten van de Fluxys-groep omvatten (op een 

basis van een raming op 30 juni 2021): 

• De dochterondernemingen van Fluxys en Fluxys Europe werden hoofdzakelijk 

gewaardeerd op basis van de DDM-methode (‘Dividend Discount Model’). Die 

methode berust op het principe waarbij de waarde van het eigen vermogen van 

een vennootschap overeenstemt met de geactualiseerde som van de toekomstige 

dividenden die zij aan haar aandeelhouders kan uitkeren. Voor sommige 

dochterondernemingen werd de recente aankoopwaarde als marktwaarde 

gebruikt. 

• Fluxys Belgium en haar rechtstreekse dochterondernemingen werden gewaardeerd 

op basis van een veelvoud van hun RAB-waarde ("Regulated Asset Base"), uitgaand 

van de hypothese dat de actualisering van de toekomstige cashflows die de in 

België gereguleerde activiteiten zullen voortbrengen, gelijk is aan de waarde van 

de gereguleerde activa. Die resulterende DDM ("Dividend Discount Model") 

waarde, werd vergeleken met andere methodes zoals de DCF ("Discounted Cash 

Flows"), vergelijkbare transacties (CTA of "Comparable Transactions Analysis"), 

beursmultiples (CCA of "Comparable Companies Analysis"). 

• De andere entiteiten van Fluxys werden gewaardeerd op grond van hun 

balanswaarde. 

• Voor TBG is de aankoopprijs gebruikt. 
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De ‘Geheractualiseerde Marktwaarde’ stemt overeen met de marktwaarde van de 

Aandelen van Fluxys, berekend volgens dezelfde waarderingsmethodes als de methodes 

die worden gebruikt om de Oorspronkelijke Marktwaarde zoals hierboven beschreven te 

bepalen, zoals ze tweemaal per jaar wordt geheractualiseerd door een onafhankelijke 

deskundige die daartoe is gemachtigd door de raad van bestuur van Fluxys, en wel als 

volgt: (i) eerste heractualisatie ten laatste op 15 maart van elk jaar op basis van een raming 

op 31 december en (ii) tweede heractualisatie ten laatste op 15 september van elk jaar op 

basis van een raming op 30 juni. 

(a) Periode van wettelijke onoverdraagbaarheid 

Overeenkomstig artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn 

de Nieuwe Aandelen op naam en onoverdraagbaar gedurende een periode van 5 jaar 

vanaf het moment waarop er wordt op ingeschreven, behoudens de uitzonderingen 

(vervroegde overdraagbaarheid). Tijdens die periode (behoudens uitzonderingen, bij 

vervroegde overdraagbaarheid) kunnen de Nieuwe Aandelen niet worden overgedragen. 

(b) Vervroegde overdraagbaarheid 

De Nieuwe Aandelen zijn wel vervroegd overdraagbaar bij afdanking of pensionering van 

het Personeelslid, en bij overlijden of invaliditeit van het Personeelslid of zijn/haar 

echtgenoot/echtgenote of wettelijke samenwoner, overeenkomstig de 

overdraagbaarheidsvoorwaarden die hierna beschreven staan. 

(c) Overdraagbaarheid na afloop van de periode van onoverdraagbaarheid of bij 

vervroegde overdraagbaarheid 

Na afloop van de periode van onoverdraagbaarheid van 5 jaar of bij vervroegde 

overdraagbaarheid (volgens de voorwaarden van artikel 7:204 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen zoals beschreven onder punt (a) hierboven) en onder 

voorbehoud van onderstaande voorwaarden, hebben de Personeelsleden het recht hun 

Aandelen door te verkopen tegen een prijs die overeenstemt met de recentste 

Geheractualiseerde Marktwaarde die beschikbaar is op de datum van de kennisgeving 

van verkoop; die kan op elk moment plaatsvinden, behalve tijdens de periodes van verbod 

van transactie (van 1 januari tot 15 maart en van 1 juli tot 15 september) (‘Periode(s) van 

Verbod van Transactie’). Bij kennisgeving tijdens een Periode van Verbod van Transactie 

worden de gevolgen ervan uitgesteld tot na die periode. 

Als een van de Personeelsleden of een van de ex-Personeelsleden die nog Nieuwe 

Aandelen in bezit hebben (de ‘Overdrager’) zijn/haar Aandelen wil verkopen, heeft deze 

persoon twee mogelijkheden: 

(i) Eerste mogelijkheid – verkoop aan PGS (uitoefening van de Verkoopoptie) 

De Overdrager heeft het onherroepelijke recht om zijn Aandelen over te dragen aan 

Publigas cvba (‘PGS’) en die laatste is onherroepelijk gehouden om ze aan te kopen, tegen 

een prijs die overeenstemt met de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde 

(‘Verkoopoptie’). Als Fluxys is overgegaan tot een dividend- of andere uitkering die nog niet 
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in aanmerking kan worden genomen voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs 

die PGS voor de betrokken Aandelen moet betalen, worden aangepast om rekening te 

houden met die uitkering. 

Daartoe zal de Overdrager het departement Corporate Finance van Fluxys op de hoogte 

brengen (aan de hand van een standaardformulier dat bij voormeld departement 

beschikbaar is, overeenkomstig punt (e) hierna) van zijn/haar intentie om de Nieuwe 

Aandelen over te dragen, met vermelding van het aantal ervan. 

De uitoefenprijs van de Verkoopoptie moet ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van 

de kennisgeving van de Overdrager per bankoverschrijving worden betaald op de 

rekening die de Overdrager opgeeft of, bij gebreke daarvan, op de laatste rekening die 

door de Overdrager in het kader van Stepin werd meegedeeld aan het departement 

Corporate Finance. 

PGS zal in het genot komen van de Aandelen die het ingevolge de kennisgeving van de 

Verkoopoptie verwerft en van alle aan die Aandelen verbonden rechten, met name het 

recht op dividenden (inclusief de dividenden voor het vorige boekjaar die nog niet werden 

uitbetaald) en de stemrechten, en dat vanaf voormelde kennisgeving. 

(ii) Tweede mogelijkheid – Bod tot verkoop aan PGS (Voorkeurrecht) 

Als de Overdrager beslist om de Verkoopoptie niet uit te oefenen, mag de Overdrager de 

Nieuwe Aandelen niet volledig of gedeeltelijk overdragen aan een derde of voorstellen om 

dat te doen of daaromtrent onderhandelingen aanvatten, zonder ze eerst te koop aan te 

bieden aan PGS, die het recht heeft ze te kopen tegen een prijs die overeenstemt met de 

recentste Geheractualiseerde Marktwaarde (het ‘Voorkeurrecht’). Als Fluxys is overgegaan 

tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking kan worden genomen 

voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGS voor de betrokken Aandelen 

moet betalen, worden aangepast om rekening te houden met die uitkering. 

Daartoe zal de Overdrager het departement Corporate Finance van Fluxys op de hoogte 

brengen (aan de hand van een standaardformulier dat bij voormeld departement 

beschikbaar is, overeenkomstig punt (e) hierna) van zijn/haar intentie om de Nieuwe 

Aandelen over te dragen, met vermelding van het aantal ervan.  

PGS (daartoe vertegenwoordigd door het departement Corporate Finance van Fluxys) kan 

zijn Voorkeurrecht uitoefenen ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van de 

kennisgeving van de Overdrager. De uitoefenprijs van het Voorkeurrecht moet binnen 

dezelfde termijn worden betaald per bankoverschrijving op de rekening die de Overdrager 

opgeeft en anders op de laatste bankrekening die door de Overdrager in het kader van 

Stepin werd meegedeeld aan het departement Corporate Finance. PGS treedt in het 

genot van de Aandelen die het ingevolge de kennisgeving van het Voorkeurrecht verwerft 

en van alle aan die Aandelen verbonden rechten, met name het recht op dividenden 

(inclusief de dividenden voor het vorige boekjaar die nog niet werden uitbetaald) en de 

stemrechten, vanaf de datum waarop PGS de uitoefening van zijn Voorkeurrecht te kennen 

geeft. 
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Als PGS zijn Voorkeurrecht niet uitoefent binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de 

ontvangst van de kennisgeving van de Overdrager, mag de Overdrager de te verkopen 

Aandelen aan een derde partij overdragen. 

(d)  Verplichte overdracht bij vertrek van het Personeelslid 

De Nieuwe Aandelen die in het bezit zijn van Personeelsleden die niet langer deel uitmaken 

van het personeel (dat wil zeggen werknemers, kaderleden of directieleden) van de Fluxys-

groep, om welke reden ook (afdanking, ontslag, overlijden, etc., met uitzondering van 

Personeelsleden van wie het contract eindigt als gevolg van hun pensionering) (de 

‘Gebeurtenis’) worden automatisch overgedragen aan PGS, die ze automatisch verwerft 

tegen een prijs die overeenstemt met de recentste Geheractualiseerde Marktwaarde. Als 

Fluxys is overgegaan tot een dividend- of andere uitkering die nog niet in aanmerking kan 

worden genomen voor de Geheractualiseerde Marktwaarde zal de prijs die PGS voor de 

betrokken Aandelen moet betalen, worden aangepast om rekening te houden met die 

uitkering. 

Als de Gebeurtenis zich voordoet tijdens de periode van wettelijke onoverdraagbaarheid 

van 5 jaar of tijdens een Periode van Verbod van Transactie wordt die overdracht 

automatisch uitgesteld tot de eerste datum waarop de wettelijke onoverdraagbaarheid 

niet langer geldt en desgevallend tot na de Periode van Verbod van Transactie. Echter, in 

geval van overlijden van het Personeelslid, zal het voorgenoemd automatisch uitstel niet 

van toepassing zijn en zal de automatische overdracht in ieder geval plaatsvinden op de 

datum van overlijden tegen een prijs die overeenstemt met de recentste Geactualiseerde 

Marktwaarde. 

De aankoopprijs voor de Nieuwe Aandelen moet per bankoverschrijving worden betaald 

op de door de Overdrager opgegeven bankrekening en anders op de laatste 

bankrekening die door de Overdrager in het kader van Stepin werd meegedeeld aan het 

departement Corporate Finance binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum (i) waarop 

zijn/haar contract eindigt (bij vertrek) of (ii) waarop het departement Corporate Finance 

van Fluxys (als vertegenwoordiger van PGS) kennisneemt van het overlijden. PGS treedt in 

het genot van de Aandelen die het ingevolge de verplichte overdracht verwerft en van 

alle aan die Aandelen verbonden rechten, onder meer het recht op dividenden (inclusief 

de dividenden voor het vorige boekjaar die nog niet werden uitbetaald) en de 

stemrechten, en dat vanaf de datum van de Gebeurtenis. 

(e) Formaliteiten en voorwaarden  

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen zoals beschreven 

onder punten (c) en (d) zijn van toepassing voor een periode van 20 jaar vanaf de 

uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen. Die periode kan worden verlengd. Als na afloop 

van die periode van 20 jaar geen verlenging werd overeengekomen tussen PGS en een 

houder van Nieuwe Aandelen, vormt dat tegenover deze houder van Nieuwe Aandelen 

een Gebeurtenis in de zin van punt (d) die op de einddatum van de periode van 20 jaar 

tot de automatische overdracht van zijn Nieuwe Aandelen zal leiden overeenkomstig de 

voorwaarden onder punt (d).  
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De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen zoals beschreven 

onder punten (c) en (d) eindigen van rechtswege als op initiatief van Fluxys een 

mogelijkheid is uitgewerkt om de Aandelen van Fluxys over te dragen op een 

georganiseerde markt in de zin van de Belgische wet. 

De voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de Nieuwe Aandelen worden 

opgenomen in de akten van kapitaalverhoging en staan vermeld in het 

aandeelhoudersregister van Fluxys. Elke overdracht van Aandelen zonder naleving van wat 

voorafgaat, zal ontegenstelbaar zijn.  

PGS mag zijn rechten en plichten overdragen aan een andere aandeelhouder van Fluxys 

door middel van een gewone kennisgeving aan de houders van de Nieuwe Aandelen. 

Het departement Corporate Finance van Fluxys zal met name voor rekening van PGS belast 

zijn met de praktische formaliteiten voor de overdracht van de Nieuwe Aandelen 

overeenkomstig wat voorafgaat. Alle personen die hun Aandelen willen overdragen in de 

omstandigheden zoals hierboven beschreven, dienen contact op te nemen met het 

departement Corporate Finance van Fluxys, dat in naam en voor rekening van PGS de 

formaliteiten voor de overdracht van de Nieuwe Aandelen zal afhandelen overeenkomstig 

wat voorafgaat. Elke mededeling of kennisgeving over de Nieuwe Aandelen en de 

overdracht ervan aan het departement Corporate Finance van Fluxys is geldig als ze wordt 

verricht (i) via het elektronisch formulier dat Fluxys hiervoor ter beschikking stelt of, indien dat 

formulier niet beschikbaar is, (ii) via persoonlijke overhandiging van de schriftelijke 

kennisgeving met ondertekening van een ontvangstbewijs of (iii) per aangetekende brief 

met ontvangstbewijs naar onderstaand adres: 

Fluxys nv – Departement Corporate Finance (c/o Publigas cvba) 

Kunstlaan 31 – 1040 Brussel 

De inschrijving op de Nieuwe Aandelen is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil 

betreffende de realisatie, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het Bod dat 

tot de inschrijving op de Aandelen leidt en/of de voorwaarden ervan, met name de 

periode van onoverdraagbaarheid, de Periodes van Verbod van Transactie, de 

Verkoopoptie, het Voorkeurrecht en de verplichte overdracht bij vertrek uit de Fluxys-groep, 

wordt definitief beslecht door één arbiter die in onderling overleg door partijen wordt 

aangewezen, of indien geen overeenstemming wordt bereikt, door de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De partijen voeren de arbitrage in het Nederlands 

of het Frans, overeenkomstig het Belgische procesrecht. 

Opgemaakt te      , op       

 

 

 

  

(Handtekening van Fluxys of van zijn 

volmachthebber) 

 (Handtekening de inschrijver) 

 


