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Verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders

Boekjaar van 0110112020 tot 3111212020

Vergadering van 20 juni 2021 gehouden om 20u.

Naam en
voornaam

Aantal
aandelen

Aantal
stemmen

Handtekening

Totaal

De vergadering, die plaatsvindt op de maatschappelijke zetel, wordt gehouden onder het voorzitterschap van
mevrouw Koch Anja, die duidt de heer Vanderlinden Gert aan als secretaris en stemopnemer.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn zodat de vergadering rechtsgeldig kan samenkomen en

aldus bindende beslissingen kan nemen.

De vergadering heeft volgende dagorde

l. Jaarverslag van de bestuurders over het boekjaar eindigend op 3 1 december 2020
2. Bespreking en goedkeuring van dejaarrekening
3. Verlenen van decharge aan de bestuurders voor het waarnemen van hun mandaat.
4. Volmacht aan de accountant neerlegging van dejaarrekening.
5. Varia.

Vaststelling von de geldigheid von de vergadering

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en
gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt. De besluiten van
de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bespreking vsn de agendapunten :

l. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

De bestuurders delen mee dat zij een schriftelijk jaarverslag hebben opgesteld op datum van 30 mei 2021. De
bestuurders lichten het gevoerde beleid in de vennootschap mondeling toe aan de algemene vergadering. De
bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun
beleid.
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2. Bespreking en goedkeuring van de iaarrekening

2.1. Jaarrekenine

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt dejaarrekening in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
keurt de algemene vergadering de jaarrekening met éénparigheid van stemmen goed.

2.2. Bestemming resultaat

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:

A. Te bestemmen winstsaldo:
Te verwerken verliessaldo (-):
L Te bestemmen winst van het boekjaar:

Te verwerken verlies van het boekjaar (-):
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar:

Te verwerken verlies van het vorig boekjaar (-):
Onttrekking aan het eigen vermogen:
Toevoeging aan het eigen vermogen (-):
l. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies:
2, Aan de wettelijke reserve:
3. Aan de overige reserves:

Over te dragen winst (-):
Over te dragen verlies:
Tussenkomst van de vennoten (ofeigenaar) in het verlies

219.543,40

9.368,82

210.174,58

B
C

D.

E.

F.

219543,40

Uit te kercn winst:
1. Vergoeding van het kapitaal
2. Bestuurders:
3. Andererechthebbenden:

De algemene vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de bestemming van het resultaat goed

3. Verlenen van decharge aan de bestuurders voor het waarnemgn van hun mandaat.

De bestuurders verzoeken de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, décharge te verlenen aan de

bestuurders voor het waarnemen van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

4, Volmacht aan de accountant voor het neerlegqen van de iaarrekening

De bestuurders verzoeken de algemene vergadering om volmacht de verlenen aan de accountant voor het neerleggen
van dejaarrekening per 3111212020 zoals deze wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen volmacht aan de accountant voor het neerleggen
van dejaarrekening.
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5. Varia

Bespreking van het ontwerp tot wijziging van de statuten.

Aangezien er geen andere punten op het agenda staan en niemand het woord of behandeling van enig ander punt
yraagt, wordt deze vergadering geheven om 2l:00 uur.

Heverlee, 20 juni 2021

Koch Anja
Voorziller

Vanderlinden Gert
Secrelaris
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