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FUSIEVOORSTEL OPGESTELD IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECTRONICS DOOR DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT GROUP OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I.

INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CONNECT GROUP (hierna “CONNECT
GROUP” of de “overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap CONNECTRONICS (hierna “CONNECTRONICS” of de
“overgenomen vennootschap” genoemd) hebben, in onderling samenspraak, besloten om huidig
fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen (100%) en van de
stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, is deze verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek
van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van CONNECTRONICS zal overgaan op CONNECT GROUP , tegen de
hierna vermelde voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve lijke
buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door
elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen.
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II.

BEPALINGEN VOORZIEN
VENNOOTSCHAPPEN

DOOR

ARTIKEL

719

VAN

HET

W ETBOEK

VAN

1. RECHTSVORM,

BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET W ETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN )

1.1.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a)
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap “CONNECT GROUP”,
zijnde een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Geleenlaan 5. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtspersonenregister van Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0448.332.911.
Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 1992 bij akte verleden voor Meester Guido Bax,
notaris te Houthalen-Helchteren, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
oktober daaropvolgend, onder de nummers 19921022/124.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek op 27 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010, onder nummer 20100525/0075054.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 EUR en is vertegenwoordigd door
6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424.
De aandelen van CONNECT GROUP zijn beursgenoteerd op NYSE Euronext.
b)

Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en
electronische productieautomatisering, van materieel voor industriële electronica, van
industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een
andere vennootschap uitoefenen.”
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1.2.

DE OVERGENOMEN VENNOOTS CHAP

a)
De overgenomen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CONNECTRONICS, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtpersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0455. 717.975.
Deze vennootschap werd opgericht op 16 augustus 1995 bij akte verleden voor Meester JeanFrançois Coppin, notaris te Kampenhout, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 2 september daaropvolgend, onder nummer 19950902/238.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren op 7 september 2005, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daaropvolgend, onder nummer
20050930/0136081.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 619.733,81 EUR en is vertegenwoordigd door 2.500
aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.500. De aandelen
genummerd van 1 tot en met 700 en de aandelen genummerd van 1001 tot en met 2.500 vormen
de aandelen van categorie A en de aandelen genummerd van 701 tot en met 1.000 vormen de
aandelen van categorie B.
b)

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 3 : - Maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- studie en productie van elektronische apparatuur en/of onderdelen zoals gedrukte
schakelingen, samenstellingen en onderdelen voor de elektronische en elektrische
industrie, het realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen. Daarbij
horende het studiewerk in verband met het realiseren, produceren en commercialiseren
van prototypes;
- studie en productie van verbindingssystemen voor de industrie en markten zoals
verpakkingssystemen (back-panels) voor de elektronische en elektrische industrie, het
realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen;
- het commercialiseren, kopen en verkopen en/of producten van componenten voor de
elektrische en/of elektronische industrie;
- het algemeen studiewerk en fabricatie en commercialisatie in verband met
gereedschappen en automaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, in dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
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2. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN
VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
(ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE
EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
CONNECTRONICS heeft twee categorieën van aandelen met name een A en B categorie. Er
zullen echter geen bijzondere rechten door CONNECT GROUP worden toegekend in het kader
van de fusie.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN
AAN DE FUSIE (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de fusie zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de
bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
vennootschap.
III.

RUILVERHOUDING

Het geheel van activa en passiva van CONNECTRONICS zal overgedragen worden aan
CONNECT GROUP.
De 2.500 aandelen die het gehele kapitaal van CONNECTRONICS vertegenwoordigen zijn
aangehouden door CONNECT GROUP. In toepassing van artikel 726, 2° van het Wetboek van
vennootschappen zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door CONNECT GROUP in ruil
voor de 2.500 aandelen van CONNECTRONICS. Overeenkomstig artikel 78, par. 6 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen de 2.500 aandelen
die gehouden worden door CONNECT GROUP vernietigd worden.
Er is dus geen reden om een ruilverhouding vast te stelle n.
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IV.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone
algemene vergaderingen van aandeelhouders van beide vennootschappen voor notaris,
overeenkomstig artikel 719 al. 3 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 6 weken na de
neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffies van de rechtbank van koophandel te
Brussel en Tongeren.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan de heer Hugo CIROUX,
wonende te Beukeboomstraat 36, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, voor de
neerlegging van dit fusievoorstel, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

V.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN IN VLAANDEREN: OVAM

Uitdrukkelijke verwijzing wordt gemaakt naar het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Bodemsaneringsdecreet”) en meer bepaald
naar artikel 2,18°g, artikel 2,19°b en naar artikel 101 van dit decreet.
Overeenkomstig voormelde bepalingen dient het fusie voorstel beschouwd te worden als een
overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen
erkennen echter dat deze verplichtingen niet voorafgaand aan dit fusievoorstel konden worden
vervuld. Zij verklaren dat zij de verplichtingen opgelegd door het Bodemsaneringsdecreet zullen
naleven, dat de uitvoering van deze formaliteiten reeds werd opgestart en dat zij over de vereiste
bodemattesten en/of overige documenten zullen beschikken uiterlijk op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgenomen fusie zal beslissen. De bij de de
fusie betrokken vennootschappen zullen op dat ogenblik gebruik maken van de mogelijkheid tot
verzaking voorzien in artikel 116 van het Bodemsaneringsdecreet
Opgesteld in 4 exemplaren, waarvan 2 voor de griffies en 2 voor de vennootschappen.

DE RAAD VAN
CONNECTRONICS

BESTUUR

VAN

DE

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

_____________ ____________________________ ________________________________________
Luc SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd HUGO CIROUX BVBA, vast vertegenwoordigd
door Luc SWITTEN, Bestuurder
door Hugo CIROUX, Bestuurder
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_________________________________________
Hendrik JAECQUES, Bestuurder
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT
GROUP

_________________________________________ ______________________ __________________
HUUB BAREN BVBA, vast vertegenwoordigd LUC SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd
door Hubert BAREN Bestuurder,
door Luc SWITTEN, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
STOKKLINX BVBA, vast vertegenwoordigd door EDJ NV, vast vertegenwoordigd door Erik
Guy VAN DIEVOET, Bestuurder
DEJONGHE, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
IMMOCOM NV, vast vertegenwoordigd door BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door
Freddy DANIELS, Bestuurder
Pierre SERRURE, Bestuurder

_________________________________________
Dominique MOORKENS, Bestuurder
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FUSIEVOORSTEL OPGESTELD IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECTRONICS DOOR DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT GROUP OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I.

INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CONNECT GROUP (hierna “CONNECT
GROUP” of de “overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap CONNECTRONICS (hierna “CONNECTRONICS” of de
“overgenomen vennootschap” genoemd) hebben, in onderling samenspraak, besloten om huidig
fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen (100%) en van de
stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, is deze verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek
van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van CONNECTRONICS zal overgaan op CONNECT GROUP , tegen de
hierna vermelde voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve lijke
buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door
elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen.
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II.

BEPALINGEN VOORZIEN
VENNOOTSCHAPPEN

DOOR

ARTIKEL

719

VAN

HET

W ETBOEK

VAN

1. RECHTSVORM,

BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET W ETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN )

1.1.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a)
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap “CONNECT GROUP”,
zijnde een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Geleenlaan 5. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtspersonenregister van Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0448.332.911.
Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 1992 bij akte verleden voor Meester Guido Bax,
notaris te Houthalen-Helchteren, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
oktober daaropvolgend, onder de nummers 19921022/124.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek op 27 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010, onder nummer 20100525/0075054.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 EUR en is vertegenwoordigd door
6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424.
De aandelen van CONNECT GROUP zijn beursgenoteerd op NYSE Euronext.
b)

Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en
electronische productieautomatisering, van materieel voor industriële electronica, van
industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een
andere vennootschap uitoefenen.”
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1.2.

DE OVERGENOMEN VENNOOTS CHAP

a)
De overgenomen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CONNECTRONICS, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtpersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0455. 717.975.
Deze vennootschap werd opgericht op 16 augustus 1995 bij akte verleden voor Meester JeanFrançois Coppin, notaris te Kampenhout, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 2 september daaropvolgend, onder nummer 19950902/238.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren op 7 september 2005, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daaropvolgend, onder nummer
20050930/0136081.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 619.733,81 EUR en is vertegenwoordigd door 2.500
aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.500. De aandelen
genummerd van 1 tot en met 700 en de aandelen genummerd van 1001 tot en met 2.500 vormen
de aandelen van categorie A en de aandelen genummerd van 701 tot en met 1.000 vormen de
aandelen van categorie B.
b)

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 3 : - Maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- studie en productie van elektronische apparatuur en/of onderdelen zoals gedrukte
schakelingen, samenstellingen en onderdelen voor de elektronische en elektrische
industrie, het realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen. Daarbij
horende het studiewerk in verband met het realiseren, produceren en commercialiseren
van prototypes;
- studie en productie van verbindingssystemen voor de industrie en markten zoals
verpakkingssystemen (back-panels) voor de elektronische en elektrische industrie, het
realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen;
- het commercialiseren, kopen en verkopen en/of producten van componenten voor de
elektrische en/of elektronische industrie;
- het algemeen studiewerk en fabricatie en commercialisatie in verband met
gereedschappen en automaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, in dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
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2. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN
VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
(ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE
EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
CONNECTRONICS heeft twee categorieën van aandelen met name een A en B categorie. Er
zullen echter geen bijzondere rechten door CONNECT GROUP worden toegekend in het kader
van de fusie.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN
AAN DE FUSIE (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de fusie zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de
bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
vennootschap.
III.

RUILVERHOUDING

Het geheel van activa en passiva van CONNECTRONICS zal overgedragen worden aan
CONNECT GROUP.
De 2.500 aandelen die het gehele kapitaal van CONNECTRONICS vertegenwoordigen zijn
aangehouden door CONNECT GROUP. In toepassing van artikel 726, 2° van het Wetboek van
vennootschappen zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door CONNECT GROUP in ruil
voor de 2.500 aandelen van CONNECTRONICS. Overeenkomstig artikel 78, par. 6 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen de 2.500 aandelen
die gehouden worden door CONNECT GROUP vernietigd worden.
Er is dus geen reden om een ruilverhouding vast te stelle n.
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IV.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone
algemene vergaderingen van aandeelhouders van beide vennootschappen voor notaris,
overeenkomstig artikel 719 al. 3 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 6 weken na de
neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffies van de rechtbank van koophandel te
Brussel en Tongeren.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan de heer Hugo CIROUX,
wonende te Beukeboomstraat 36, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, voor de
neerlegging van dit fusievoorstel, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

V.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN IN VLAANDEREN: OVAM

Uitdrukkelijke verwijzing wordt gemaakt naar het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Bodemsaneringsdecreet”) en meer bepaald
naar artikel 2,18°g, artikel 2,19°b en naar artikel 101 van dit decreet.
Overeenkomstig voormelde bepalingen dient het fusie voorstel beschouwd te worden als een
overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen
erkennen echter dat deze verplichtingen niet voorafgaand aan dit fusievoorstel konden worden
vervuld. Zij verklaren dat zij de verplichtingen opgelegd door het Bodemsaneringsdecreet zullen
naleven, dat de uitvoering van deze formaliteiten reeds werd opgestart en dat zij over de vereiste
bodemattesten en/of overige documenten zullen beschikken uiterlijk op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgenomen fusie zal beslissen. De bij de de
fusie betrokken vennootschappen zullen op dat ogenblik gebruik maken van de mogelijkheid tot
verzaking voorzien in artikel 116 van het Bodemsaneringsdecreet
Opgesteld in 4 exemplaren, waarvan 2 voor de griffies en 2 voor de vennootschappen.

DE RAAD VAN
CONNECTRONICS

BESTUUR

VAN

DE

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

_____________ ____________________________ ________________________________________
Luc SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd HUGO CIROUX BVBA, vast vertegenwoordigd
door Luc SWITTEN, Bestuurder
door Hugo CIROUX, Bestuurder
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_________________________________________
Hendrik JAECQUES, Bestuurder
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT
GROUP

_________________________________________ ______________________ __________________
HUUB BAREN BVBA, vast vertegenwoordigd LUC SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd
door Hubert BAREN Bestuurder,
door Luc SWITTEN, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
STOKKLINX BVBA, vast vertegenwoordigd door EDJ NV, vast vertegenwoordigd door Erik
Guy VAN DIEVOET, Bestuurder
DEJONGHE, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
IMMOCOM NV, vast vertegenwoordigd door BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door
Freddy DANIELS, Bestuurder
Pierre SERRURE, Bestuurder

_________________________________________
Dominique MOORKENS, Bestuurder
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CONNECTRONICS
Naamloze Vennootschap
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
________________________________

CONNECT GROUP
Naamloze Vennootschap
Geleenlaan 5
3600 Genk
________________________________

RPR Brussel
BTW BE 0455. 717.975
-------------------------------------------------

RPR Tongeren
BTW BE 0448.332.911
-------------------------------------------------

FUSIEVOORSTEL OPGESTELD IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECTRONICS DOOR DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT GROUP OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I.

INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CONNECT GROUP (hierna “CONNECT
GROUP” of de “overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap CONNECTRONICS (hierna “CONNECTRONICS” of de
“overgenomen vennootschap” genoemd) hebben, in onderling samenspraak, besloten om huidig
fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen (100%) en van de
stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, is deze verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek
van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van CONNECTRONICS zal overgaan op CONNECT GROUP , tegen de
hierna vermelde voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve lijke
buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door
elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen.
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II.

BEPALINGEN VOORZIEN
VENNOOTSCHAPPEN

DOOR

ARTIKEL

719

VAN

HET

W ETBOEK

VAN

1. RECHTSVORM,

BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET W ETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN )

1.1.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a)
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap “CONNECT GROUP”,
zijnde een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Geleenlaan 5. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtspersonenregister van Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0448.332.911.
Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 1992 bij akte verleden voor Meester Guido Bax,
notaris te Houthalen-Helchteren, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
oktober daaropvolgend, onder de nummers 19921022/124.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek op 27 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010, onder nummer 20100525/0075054.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 EUR en is vertegenwoordigd door
6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424.
De aandelen van CONNECT GROUP zijn beursgenoteerd op NYSE Euronext.
b)

Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en
electronische productieautomatisering, van materieel voor industriële electronica, van
industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een
andere vennootschap uitoefenen.”
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1.2.

DE OVERGENOMEN VENNOOTS CHAP

a)
De overgenomen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CONNECTRONICS, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtpersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0455. 717.975.
Deze vennootschap werd opgericht op 16 augustus 1995 bij akte verleden voor Meester JeanFrançois Coppin, notaris te Kampenhout, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 2 september daaropvolgend, onder nummer 19950902/238.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren op 7 september 2005, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daaropvolgend, onder nummer
20050930/0136081.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 619.733,81 EUR en is vertegenwoordigd door 2.500
aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.500. De aandelen
genummerd van 1 tot en met 700 en de aandelen genummerd van 1001 tot en met 2.500 vormen
de aandelen van categorie A en de aandelen genummerd van 701 tot en met 1.000 vormen de
aandelen van categorie B.
b)

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 3 : - Maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- studie en productie van elektronische apparatuur en/of onderdelen zoals gedrukte
schakelingen, samenstellingen en onderdelen voor de elektronische en elektrische
industrie, het realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen. Daarbij
horende het studiewerk in verband met het realiseren, produceren en commercialiseren
van prototypes;
- studie en productie van verbindingssystemen voor de industrie en markten zoals
verpakkingssystemen (back-panels) voor de elektronische en elektrische industrie, het
realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen;
- het commercialiseren, kopen en verkopen en/of producten van componenten voor de
elektrische en/of elektronische industrie;
- het algemeen studiewerk en fabricatie en commercialisatie in verband met
gereedschappen en automaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, in dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
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2. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN
VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
(ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE
EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
CONNECTRONICS heeft twee categorieën van aandelen met name een A en B categorie. Er
zullen echter geen bijzondere rechten door CONNECT GROUP worden toegekend in het kader
van de fusie.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN
AAN DE FUSIE (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de fusie zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de
bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
vennootschap.
III.

RUILVERHOUDING

Het geheel van activa en passiva van CONNECTRONICS zal overgedragen worden aan
CONNECT GROUP.
De 2.500 aandelen die het gehele kapitaal van CONNECTRONICS vertegenwoordigen zijn
aangehouden door CONNECT GROUP. In toepassing van artikel 726, 2° van het Wetboek van
vennootschappen zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door CONNECT GROUP in ruil
voor de 2.500 aandelen van CONNECTRONICS. Overeenkomstig artikel 78, par. 6 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen de 2.500 aandelen
die gehouden worden door CONNECT GROUP vernietigd worden.
Er is dus geen reden om een ruilverhouding vast te stelle n.
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IV.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone
algemene vergaderingen van aandeelhouders van beide vennootschappen voor notaris,
overeenkomstig artikel 719 al. 3 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 6 weken na de
neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffies van de rechtbank van koophandel te
Brussel en Tongeren.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan de heer Hugo CIROUX,
wonende te Beukeboomstraat 36, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, voor de
neerlegging van dit fusievoorstel, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

V.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN IN VLAANDEREN: OVAM

Uitdrukkelijke verwijzing wordt gemaakt naar het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Bodemsaneringsdecreet”) en meer bepaald
naar artikel 2,18°g, artikel 2,19°b en naar artikel 101 van dit decreet.
Overeenkomstig voormelde bepalingen dient het fusie voorstel beschouwd te worden als een
overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen
erkennen echter dat deze verplichtingen niet voorafgaand aan dit fusievoorstel konden worden
vervuld. Zij verklaren dat zij de verplichtingen opgelegd door het Bodemsaneringsdecreet zullen
naleven, dat de uitvoering van deze formaliteiten reeds werd opgestart en dat zij over de vereiste
bodemattesten en/of overige documenten zullen beschikken uiterlijk op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgenomen fusie zal beslissen. De bij de de
fusie betrokken vennootschappen zullen op dat ogenblik gebruik maken van de mogelijkheid tot
verzaking voorzien in artikel 116 van het Bodemsaneringsdecreet
Opgesteld in 4 exemplaren, waarvan 2 voor de griffies en 2 voor de vennootschappen.

DE RAAD VAN
CONNECTRONICS

BESTUUR

VAN

DE

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

_____________ ____________________________ ________________________________________
Luc SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd HUGO CIROUX BVBA, vast vertegenwoordigd
door Luc SWITTEN, Bestuurder
door Hugo CIROUX, Bestuurder
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_________________________________________
Hendrik JAECQUES, Bestuurder
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT
GROUP

_________________________________________ ______________________ __________________
HUUB BAREN BVBA, vast vertegenwoordigd LUC SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd
door Hubert BAREN Bestuurder,
door Luc SWITTEN, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
STOKKLINX BVBA, vast vertegenwoordigd door EDJ NV, vast vertegenwoordigd door Erik
Guy VAN DIEVOET, Bestuurder
DEJONGHE, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
IMMOCOM NV, vast vertegenwoordigd door BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door
Freddy DANIELS, Bestuurder
Pierre SERRURE, Bestuurder

_________________________________________
Dominique MOORKENS, Bestuurder
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CONNECTRONICS
Naamloze Vennootschap
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
________________________________

CONNECT GROUP
Naamloze Vennootschap
Geleenlaan 5
3600 Genk
________________________________

RPR Brussel
BTW BE 0455. 717.975
-------------------------------------------------

RPR Tongeren
BTW BE 0448.332.911
-------------------------------------------------

FUSIEVOORSTEL OPGESTELD IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECTRONICS DOOR DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT GROUP OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I.

INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CONNECT GROUP (hierna “CONNECT
GROUP” of de “overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap CONNECTRONICS (hierna “CONNECTRONICS” of de
“overgenomen vennootschap” genoemd) hebben, in onderling samenspraak, besloten om huidig
fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen (100%) en van de
stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, is deze verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek
van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van CONNECTRONICS zal overgaan op CONNECT GROUP , tegen de
hierna vermelde voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve lijke
buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door
elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen.
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II.

BEPALINGEN VOORZIEN
VENNOOTSCHAPPEN

DOOR

ARTIKEL

719

VAN

HET

W ETBOEK

VAN

1. RECHTSVORM,

BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET W ETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN )

1.1.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a)
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap “CONNECT GROUP”,
zijnde een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Geleenlaan 5. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtspersonenregister van Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0448.332.911.
Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 1992 bij akte verleden voor Meester Guido Bax,
notaris te Houthalen-Helchteren, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
oktober daaropvolgend, onder de nummers 19921022/124.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek op 27 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010, onder nummer 20100525/0075054.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 EUR en is vertegenwoordigd door
6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424.
De aandelen van CONNECT GROUP zijn beursgenoteerd op NYSE Euronext.
b)

Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en
electronische productieautomatisering, van materieel voor industriële electronica, van
industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een
andere vennootschap uitoefenen.”
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1.2.

DE OVERGENOMEN VENNOOTS CHAP

a)
De overgenomen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CONNECTRONICS, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtpersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0455. 717.975.
Deze vennootschap werd opgericht op 16 augustus 1995 bij akte verleden voor Meester JeanFrançois Coppin, notaris te Kampenhout, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 2 september daaropvolgend, onder nummer 19950902/238.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren op 7 september 2005, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daaropvolgend, onder nummer
20050930/0136081.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 619.733,81 EUR en is vertegenwoordigd door 2.500
aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.500. De aandelen
genummerd van 1 tot en met 700 en de aandelen genummerd van 1001 tot en met 2.500 vormen
de aandelen van categorie A en de aandelen genummerd van 701 tot en met 1.000 vormen de
aandelen van categorie B.
b)

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 3 : - Maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- studie en productie van elektronische apparatuur en/of onderdelen zoals gedrukte
schakelingen, samenstellingen en onderdelen voor de elektronische en elektrische
industrie, het realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen. Daarbij
horende het studiewerk in verband met het realiseren, produceren en commercialiseren
van prototypes;
- studie en productie van verbindingssystemen voor de industrie en markten zoals
verpakkingssystemen (back-panels) voor de elektronische en elektrische industrie, het
realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen;
- het commercialiseren, kopen en verkopen en/of producten van componenten voor de
elektrische en/of elektronische industrie;
- het algemeen studiewerk en fabricatie en commercialisatie in verband met
gereedschappen en automaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, in dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
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2. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN
VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
(ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE
EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
CONNECTRONICS heeft twee categorieën van aandelen met name een A en B categorie. Er
zullen echter geen bijzondere rechten door CONNECT GROUP worden toegekend in het kader
van de fusie.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN
AAN DE FUSIE (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de fusie zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de
bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
vennootschap.
III.

RUILVERHOUDING

Het geheel van activa en passiva van CONNECTRONICS zal overgedragen worden aan
CONNECT GROUP.
De 2.500 aandelen die het gehele kapitaal van CONNECTRONICS vertegenwoordigen zijn
aangehouden door CONNECT GROUP. In toepassing van artikel 726, 2° van het Wetboek van
vennootschappen zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door CONNECT GROUP in ruil
voor de 2.500 aandelen van CONNECTRONICS. Overeenkomstig artikel 78, par. 6 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen de 2.500 aandelen
die gehouden worden door CONNECT GROUP vernietigd worden.
Er is dus geen reden om een ruilverhouding vast te stelle n.
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IV.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone
algemene vergaderingen van aandeelhouders van beide vennootschappen voor notaris,
overeenkomstig artikel 719 al. 3 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 6 weken na de
neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffies van de rechtbank van koophandel te
Brussel en Tongeren.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan de heer Hugo CIROUX,
wonende te Beukeboomstraat 36, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, voor de
neerlegging van dit fusievoorstel, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

V.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN IN VLAANDEREN: OVAM

Uitdrukkelijke verwijzing wordt gemaakt naar het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Bodemsaneringsdecreet”) en meer bepaald
naar artikel 2,18°g, artikel 2,19°b en naar artikel 101 van dit decreet.
Overeenkomstig voormelde bepalingen dient het fusie voorstel beschouwd te worden als een
overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen
erkennen echter dat deze verplichtingen niet voorafgaand aan dit fusievoorstel konden worden
vervuld. Zij verklaren dat zij de verplichtingen opgelegd door het Bodemsaneringsdecreet zullen
naleven, dat de uitvoering van deze formaliteiten reeds werd opgestart en dat zij over de vereiste
bodemattesten en/of overige documenten zullen beschikken uiterlijk op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgenomen fusie zal beslissen. De bij de de
fusie betrokken vennootschappen zullen op dat ogenblik gebruik maken van de mogelijkheid tot
verzaking voorzien in artikel 116 van het Bodemsaneringsdecreet
Opgesteld in 4 exemplaren, waarvan 2 voor de griffies en 2 voor de vennootschappen.

DE RAAD VAN
CONNECTRONICS

BESTUUR

VAN

DE

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

_____________ ____________________________ ________________________________________
Luc SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd HUGO CIROUX BVBA, vast vertegenwoordigd
door Luc SWITTEN, Bestuurder
door Hugo CIROUX, Bestuurder
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_________________________________________
Hendrik JAECQUES, Bestuurder
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT
GROUP

_________________________________________ ______________________ __________________
HUUB BAREN BVBA, vast vertegenwoordigd LUC SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd
door Hubert BAREN Bestuurder,
door Luc SWITTEN, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
STOKKLINX BVBA, vast vertegenwoordigd door EDJ NV, vast vertegenwoordigd door Erik
Guy VAN DIEVOET, Bestuurder
DEJONGHE, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
IMMOCOM NV, vast vertegenwoordigd door BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door
Freddy DANIELS, Bestuurder
Pierre SERRURE, Bestuurder

_________________________________________
Dominique MOORKENS, Bestuurder
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CONNECTRONICS
Naamloze Vennootschap
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
________________________________

CONNECT GROUP
Naamloze Vennootschap
Geleenlaan 5
3600 Genk
________________________________

RPR Brussel
BTW BE 0455. 717.975
-------------------------------------------------

RPR Tongeren
BTW BE 0448.332.911
-------------------------------------------------

FUSIEVOORSTEL OPGESTELD IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECTRONICS DOOR DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT GROUP OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I.

INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CONNECT GROUP (hierna “CONNECT
GROUP” of de “overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap CONNECTRONICS (hierna “CONNECTRONICS” of de
“overgenomen vennootschap” genoemd) hebben, in onderling samenspraak, besloten om huidig
fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen (100%) en van de
stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, is deze verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek
van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van CONNECTRONICS zal overgaan op CONNECT GROUP , tegen de
hierna vermelde voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve lijke
buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door
elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen.
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II.

BEPALINGEN VOORZIEN
VENNOOTSCHAPPEN

DOOR

ARTIKEL

719

VAN

HET

W ETBOEK

VAN

1. RECHTSVORM,

BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET W ETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN )

1.1.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a)
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap “CONNECT GROUP”,
zijnde een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Geleenlaan 5. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtspersonenregister van Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0448.332.911.
Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 1992 bij akte verleden voor Meester Guido Bax,
notaris te Houthalen-Helchteren, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
oktober daaropvolgend, onder de nummers 19921022/124.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek op 27 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010, onder nummer 20100525/0075054.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 EUR en is vertegenwoordigd door
6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424.
De aandelen van CONNECT GROUP zijn beursgenoteerd op NYSE Euronext.
b)

Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en
electronische productieautomatisering, van materieel voor industriële electronica, van
industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een
andere vennootschap uitoefenen.”
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1.2.

DE OVERGENOMEN VENNOOTS CHAP

a)
De overgenomen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CONNECTRONICS, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtpersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0455. 717.975.
Deze vennootschap werd opgericht op 16 augustus 1995 bij akte verleden voor Meester JeanFrançois Coppin, notaris te Kampenhout, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 2 september daaropvolgend, onder nummer 19950902/238.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren op 7 september 2005, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daaropvolgend, onder nummer
20050930/0136081.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 619.733,81 EUR en is vertegenwoordigd door 2.500
aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.500. De aandelen
genummerd van 1 tot en met 700 en de aandelen genummerd van 1001 tot en met 2.500 vormen
de aandelen van categorie A en de aandelen genummerd van 701 tot en met 1.000 vormen de
aandelen van categorie B.
b)

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 3 : - Maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- studie en productie van elektronische apparatuur en/of onderdelen zoals gedrukte
schakelingen, samenstellingen en onderdelen voor de elektronische en elektrische
industrie, het realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen. Daarbij
horende het studiewerk in verband met het realiseren, produceren en commercialiseren
van prototypes;
- studie en productie van verbindingssystemen voor de industrie en markten zoals
verpakkingssystemen (back-panels) voor de elektronische en elektrische industrie, het
realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen;
- het commercialiseren, kopen en verkopen en/of producten van componenten voor de
elektrische en/of elektronische industrie;
- het algemeen studiewerk en fabricatie en commercialisatie in verband met
gereedschappen en automaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, in dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
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2. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN
VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
(ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE
EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
CONNECTRONICS heeft twee categorieën van aandelen met name een A en B categorie. Er
zullen echter geen bijzondere rechten door CONNECT GROUP worden toegekend in het kader
van de fusie.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN
AAN DE FUSIE (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de fusie zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de
bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
vennootschap.
III.

RUILVERHOUDING

Het geheel van activa en passiva van CONNECTRONICS zal overgedragen worden aan
CONNECT GROUP.
De 2.500 aandelen die het gehele kapitaal van CONNECTRONICS vertegenwoordigen zijn
aangehouden door CONNECT GROUP. In toepassing van artikel 726, 2° van het Wetboek van
vennootschappen zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door CONNECT GROUP in ruil
voor de 2.500 aandelen van CONNECTRONICS. Overeenkomstig artikel 78, par. 6 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen de 2.500 aandelen
die gehouden worden door CONNECT GROUP vernietigd worden.
Er is dus geen reden om een ruilverhouding vast te stelle n.
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IV.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone
algemene vergaderingen van aandeelhouders van beide vennootschappen voor notaris,
overeenkomstig artikel 719 al. 3 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 6 weken na de
neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffies van de rechtbank van koophandel te
Brussel en Tongeren.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan de heer Hugo CIROUX,
wonende te Beukeboomstraat 36, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, voor de
neerlegging van dit fusievoorstel, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

V.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN IN VLAANDEREN: OVAM

Uitdrukkelijke verwijzing wordt gemaakt naar het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Bodemsaneringsdecreet”) en meer bepaald
naar artikel 2,18°g, artikel 2,19°b en naar artikel 101 van dit decreet.
Overeenkomstig voormelde bepalingen dient het fusie voorstel beschouwd te worden als een
overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen
erkennen echter dat deze verplichtingen niet voorafgaand aan dit fusievoorstel konden worden
vervuld. Zij verklaren dat zij de verplichtingen opgelegd door het Bodemsaneringsdecreet zullen
naleven, dat de uitvoering van deze formaliteiten reeds werd opgestart en dat zij over de vereiste
bodemattesten en/of overige documenten zullen beschikken uiterlijk op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgenomen fusie zal beslissen. De bij de de
fusie betrokken vennootschappen zullen op dat ogenblik gebruik maken van de mogelijkheid tot
verzaking voorzien in artikel 116 van het Bodemsaneringsdecreet
Opgesteld in 4 exemplaren, waarvan 2 voor de griffies en 2 voor de vennootschappen.

DE RAAD VAN
CONNECTRONICS

BESTUUR

VAN

DE

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

_____________ ____________________________ ________________________________________
Luc SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd HUGO CIROUX BVBA, vast vertegenwoordigd
door Luc SWITTEN, Bestuurder
door Hugo CIROUX, Bestuurder
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_________________________________________
Hendrik JAECQUES, Bestuurder
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT
GROUP

_________________________________________ ______________________ __________________
HUUB BAREN BVBA, vast vertegenwoordigd LUC SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd
door Hubert BAREN Bestuurder,
door Luc SWITTEN, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
STOKKLINX BVBA, vast vertegenwoordigd door EDJ NV, vast vertegenwoordigd door Erik
Guy VAN DIEVOET, Bestuurder
DEJONGHE, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
IMMOCOM NV, vast vertegenwoordigd door BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door
Freddy DANIELS, Bestuurder
Pierre SERRURE, Bestuurder

_________________________________________
Dominique MOORKENS, Bestuurder
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CONNECTRONICS
Naamloze Vennootschap
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
________________________________

CONNECT GROUP
Naamloze Vennootschap
Geleenlaan 5
3600 Genk
________________________________

RPR Brussel
BTW BE 0455. 717.975
-------------------------------------------------

RPR Tongeren
BTW BE 0448.332.911
-------------------------------------------------

FUSIEVOORSTEL OPGESTELD IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECTRONICS DOOR DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT GROUP OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I.

INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CONNECT GROUP (hierna “CONNECT
GROUP” of de “overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap CONNECTRONICS (hierna “CONNECTRONICS” of de
“overgenomen vennootschap” genoemd) hebben, in onderling samenspraak, besloten om huidig
fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen (100%) en van de
stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, is deze verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek
van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van CONNECTRONICS zal overgaan op CONNECT GROUP , tegen de
hierna vermelde voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve lijke
buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door
elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen.
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II.

BEPALINGEN VOORZIEN
VENNOOTSCHAPPEN

DOOR

ARTIKEL

719

VAN

HET

W ETBOEK

VAN

1. RECHTSVORM,

BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET W ETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN )

1.1.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a)
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap “CONNECT GROUP”,
zijnde een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Geleenlaan 5. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtspersonenregister van Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0448.332.911.
Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 1992 bij akte verleden voor Meester Guido Bax,
notaris te Houthalen-Helchteren, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
oktober daaropvolgend, onder de nummers 19921022/124.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek op 27 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010, onder nummer 20100525/0075054.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 EUR en is vertegenwoordigd door
6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424.
De aandelen van CONNECT GROUP zijn beursgenoteerd op NYSE Euronext.
b)

Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en
electronische productieautomatisering, van materieel voor industriële electronica, van
industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een
andere vennootschap uitoefenen.”
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1.2.

DE OVERGENOMEN VENNOOTS CHAP

a)
De overgenomen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CONNECTRONICS, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtpersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0455. 717.975.
Deze vennootschap werd opgericht op 16 augustus 1995 bij akte verleden voor Meester JeanFrançois Coppin, notaris te Kampenhout, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 2 september daaropvolgend, onder nummer 19950902/238.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren op 7 september 2005, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daaropvolgend, onder nummer
20050930/0136081.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 619.733,81 EUR en is vertegenwoordigd door 2.500
aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.500. De aandelen
genummerd van 1 tot en met 700 en de aandelen genummerd van 1001 tot en met 2.500 vormen
de aandelen van categorie A en de aandelen genummerd van 701 tot en met 1.000 vormen de
aandelen van categorie B.
b)

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 3 : - Maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- studie en productie van elektronische apparatuur en/of onderdelen zoals gedrukte
schakelingen, samenstellingen en onderdelen voor de elektronische en elektrische
industrie, het realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen. Daarbij
horende het studiewerk in verband met het realiseren, produceren en commercialiseren
van prototypes;
- studie en productie van verbindingssystemen voor de industrie en markten zoals
verpakkingssystemen (back-panels) voor de elektronische en elektrische industrie, het
realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen;
- het commercialiseren, kopen en verkopen en/of producten van componenten voor de
elektrische en/of elektronische industrie;
- het algemeen studiewerk en fabricatie en commercialisatie in verband met
gereedschappen en automaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, in dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
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2. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN
VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
(ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE
EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
CONNECTRONICS heeft twee categorieën van aandelen met name een A en B categorie. Er
zullen echter geen bijzondere rechten door CONNECT GROUP worden toegekend in het kader
van de fusie.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN
AAN DE FUSIE (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de fusie zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de
bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
vennootschap.
III.

RUILVERHOUDING

Het geheel van activa en passiva van CONNECTRONICS zal overgedragen worden aan
CONNECT GROUP.
De 2.500 aandelen die het gehele kapitaal van CONNECTRONICS vertegenwoordigen zijn
aangehouden door CONNECT GROUP. In toepassing van artikel 726, 2° van het Wetboek van
vennootschappen zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door CONNECT GROUP in ruil
voor de 2.500 aandelen van CONNECTRONICS. Overeenkomstig artikel 78, par. 6 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen de 2.500 aandelen
die gehouden worden door CONNECT GROUP vernietigd worden.
Er is dus geen reden om een ruilverhouding vast te stelle n.
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IV.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone
algemene vergaderingen van aandeelhouders van beide vennootschappen voor notaris,
overeenkomstig artikel 719 al. 3 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 6 weken na de
neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffies van de rechtbank van koophandel te
Brussel en Tongeren.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan de heer Hugo CIROUX,
wonende te Beukeboomstraat 36, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, voor de
neerlegging van dit fusievoorstel, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

V.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN IN VLAANDEREN: OVAM

Uitdrukkelijke verwijzing wordt gemaakt naar het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Bodemsaneringsdecreet”) en meer bepaald
naar artikel 2,18°g, artikel 2,19°b en naar artikel 101 van dit decreet.
Overeenkomstig voormelde bepalingen dient het fusie voorstel beschouwd te worden als een
overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen
erkennen echter dat deze verplichtingen niet voorafgaand aan dit fusievoorstel konden worden
vervuld. Zij verklaren dat zij de verplichtingen opgelegd door het Bodemsaneringsdecreet zullen
naleven, dat de uitvoering van deze formaliteiten reeds werd opgestart en dat zij over de vereiste
bodemattesten en/of overige documenten zullen beschikken uiterlijk op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgenomen fusie zal beslissen. De bij de de
fusie betrokken vennootschappen zullen op dat ogenblik gebruik maken van de mogelijkheid tot
verzaking voorzien in artikel 116 van het Bodemsaneringsdecreet
Opgesteld in 4 exemplaren, waarvan 2 voor de griffies en 2 voor de vennootschappen.

DE RAAD VAN
CONNECTRONICS

BESTUUR

VAN

DE

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

_____________ ____________________________ ________________________________________
Luc SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd HUGO CIROUX BVBA, vast vertegenwoordigd
door Luc SWITTEN, Bestuurder
door Hugo CIROUX, Bestuurder
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_________________________________________
Hendrik JAECQUES, Bestuurder
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT
GROUP

_________________________________________ ______________________ __________________
HUUB BAREN BVBA, vast vertegenwoordigd LUC SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd
door Hubert BAREN Bestuurder,
door Luc SWITTEN, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
STOKKLINX BVBA, vast vertegenwoordigd door EDJ NV, vast vertegenwoordigd door Erik
Guy VAN DIEVOET, Bestuurder
DEJONGHE, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
IMMOCOM NV, vast vertegenwoordigd door BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door
Freddy DANIELS, Bestuurder
Pierre SERRURE, Bestuurder

_________________________________________
Dominique MOORKENS, Bestuurder
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CONNECTRONICS
Naamloze Vennootschap
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
________________________________

CONNECT GROUP
Naamloze Vennootschap
Geleenlaan 5
3600 Genk
________________________________

RPR Brussel
BTW BE 0455. 717.975
-------------------------------------------------

RPR Tongeren
BTW BE 0448.332.911
-------------------------------------------------

FUSIEVOORSTEL OPGESTELD IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECTRONICS DOOR DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT GROUP OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I.

INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CONNECT GROUP (hierna “CONNECT
GROUP” of de “overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap CONNECTRONICS (hierna “CONNECTRONICS” of de
“overgenomen vennootschap” genoemd) hebben, in onderling samenspraak, besloten om huidig
fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen (100%) en van de
stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, is deze verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek
van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van CONNECTRONICS zal overgaan op CONNECT GROUP , tegen de
hierna vermelde voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve lijke
buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door
elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen.
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II.

BEPALINGEN VOORZIEN
VENNOOTSCHAPPEN

DOOR

ARTIKEL

719

VAN

HET

W ETBOEK

VAN

1. RECHTSVORM,

BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET W ETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN )

1.1.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a)
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap “CONNECT GROUP”,
zijnde een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Geleenlaan 5. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtspersonenregister van Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0448.332.911.
Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 1992 bij akte verleden voor Meester Guido Bax,
notaris te Houthalen-Helchteren, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
oktober daaropvolgend, onder de nummers 19921022/124.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek op 27 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010, onder nummer 20100525/0075054.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 EUR en is vertegenwoordigd door
6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424.
De aandelen van CONNECT GROUP zijn beursgenoteerd op NYSE Euronext.
b)

Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en
electronische productieautomatisering, van materieel voor industriële electronica, van
industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een
andere vennootschap uitoefenen.”
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1.2.

DE OVERGENOMEN VENNOOTS CHAP

a)
De overgenomen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CONNECTRONICS, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtpersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0455. 717.975.
Deze vennootschap werd opgericht op 16 augustus 1995 bij akte verleden voor Meester JeanFrançois Coppin, notaris te Kampenhout, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 2 september daaropvolgend, onder nummer 19950902/238.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren op 7 september 2005, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daaropvolgend, onder nummer
20050930/0136081.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 619.733,81 EUR en is vertegenwoordigd door 2.500
aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.500. De aandelen
genummerd van 1 tot en met 700 en de aandelen genummerd van 1001 tot en met 2.500 vormen
de aandelen van categorie A en de aandelen genummerd van 701 tot en met 1.000 vormen de
aandelen van categorie B.
b)

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 3 : - Maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- studie en productie van elektronische apparatuur en/of onderdelen zoals gedrukte
schakelingen, samenstellingen en onderdelen voor de elektronische en elektrische
industrie, het realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen. Daarbij
horende het studiewerk in verband met het realiseren, produceren en commercialiseren
van prototypes;
- studie en productie van verbindingssystemen voor de industrie en markten zoals
verpakkingssystemen (back-panels) voor de elektronische en elektrische industrie, het
realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen;
- het commercialiseren, kopen en verkopen en/of producten van componenten voor de
elektrische en/of elektronische industrie;
- het algemeen studiewerk en fabricatie en commercialisatie in verband met
gereedschappen en automaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, in dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
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2. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN
VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
(ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE
EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
CONNECTRONICS heeft twee categorieën van aandelen met name een A en B categorie. Er
zullen echter geen bijzondere rechten door CONNECT GROUP worden toegekend in het kader
van de fusie.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN
AAN DE FUSIE (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de fusie zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de
bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
vennootschap.
III.

RUILVERHOUDING

Het geheel van activa en passiva van CONNECTRONICS zal overgedragen worden aan
CONNECT GROUP.
De 2.500 aandelen die het gehele kapitaal van CONNECTRONICS vertegenwoordigen zijn
aangehouden door CONNECT GROUP. In toepassing van artikel 726, 2° van het Wetboek van
vennootschappen zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door CONNECT GROUP in ruil
voor de 2.500 aandelen van CONNECTRONICS. Overeenkomstig artikel 78, par. 6 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen de 2.500 aandelen
die gehouden worden door CONNECT GROUP vernietigd worden.
Er is dus geen reden om een ruilverhouding vast te stelle n.
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IV.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone
algemene vergaderingen van aandeelhouders van beide vennootschappen voor notaris,
overeenkomstig artikel 719 al. 3 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 6 weken na de
neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffies van de rechtbank van koophandel te
Brussel en Tongeren.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan de heer Hugo CIROUX,
wonende te Beukeboomstraat 36, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, voor de
neerlegging van dit fusievoorstel, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

V.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN IN VLAANDEREN: OVAM

Uitdrukkelijke verwijzing wordt gemaakt naar het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Bodemsaneringsdecreet”) en meer bepaald
naar artikel 2,18°g, artikel 2,19°b en naar artikel 101 van dit decreet.
Overeenkomstig voormelde bepalingen dient het fusie voorstel beschouwd te worden als een
overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen
erkennen echter dat deze verplichtingen niet voorafgaand aan dit fusievoorstel konden worden
vervuld. Zij verklaren dat zij de verplichtingen opgelegd door het Bodemsaneringsdecreet zullen
naleven, dat de uitvoering van deze formaliteiten reeds werd opgestart en dat zij over de vereiste
bodemattesten en/of overige documenten zullen beschikken uiterlijk op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgenomen fusie zal beslissen. De bij de de
fusie betrokken vennootschappen zullen op dat ogenblik gebruik maken van de mogelijkheid tot
verzaking voorzien in artikel 116 van het Bodemsaneringsdecreet
Opgesteld in 4 exemplaren, waarvan 2 voor de griffies en 2 voor de vennootschappen.

DE RAAD VAN
CONNECTRONICS

BESTUUR

VAN

DE

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

_____________ ____________________________ ________________________________________
Luc SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd HUGO CIROUX BVBA, vast vertegenwoordigd
door Luc SWITTEN, Bestuurder
door Hugo CIROUX, Bestuurder
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_________________________________________
Hendrik JAECQUES, Bestuurder
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT
GROUP

_________________________________________ ______________________ __________________
HUUB BAREN BVBA, vast vertegenwoordigd LUC SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd
door Hubert BAREN Bestuurder,
door Luc SWITTEN, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
STOKKLINX BVBA, vast vertegenwoordigd door EDJ NV, vast vertegenwoordigd door Erik
Guy VAN DIEVOET, Bestuurder
DEJONGHE, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
IMMOCOM NV, vast vertegenwoordigd door BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door
Freddy DANIELS, Bestuurder
Pierre SERRURE, Bestuurder

_________________________________________
Dominique MOORKENS, Bestuurder
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CONNECTRONICS
Naamloze Vennootschap
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
________________________________

CONNECT GROUP
Naamloze Vennootschap
Geleenlaan 5
3600 Genk
________________________________

RPR Brussel
BTW BE 0455. 717.975
-------------------------------------------------

RPR Tongeren
BTW BE 0448.332.911
-------------------------------------------------

FUSIEVOORSTEL OPGESTELD IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECTRONICS DOOR DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT GROUP OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I.

INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CONNECT GROUP (hierna “CONNECT
GROUP” of de “overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap CONNECTRONICS (hierna “CONNECTRONICS” of de
“overgenomen vennootschap” genoemd) hebben, in onderling samenspraak, besloten om huidig
fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen (100%) en van de
stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, is deze verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek
van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van CONNECTRONICS zal overgaan op CONNECT GROUP , tegen de
hierna vermelde voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve lijke
buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door
elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen.
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II.

BEPALINGEN VOORZIEN
VENNOOTSCHAPPEN

DOOR

ARTIKEL

719

VAN

HET

W ETBOEK

VAN

1. RECHTSVORM,

BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET W ETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN )

1.1.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a)
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap “CONNECT GROUP”,
zijnde een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Geleenlaan 5. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtspersonenregister van Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0448.332.911.
Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 1992 bij akte verleden voor Meester Guido Bax,
notaris te Houthalen-Helchteren, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
oktober daaropvolgend, onder de nummers 19921022/124.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek op 27 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010, onder nummer 20100525/0075054.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 EUR en is vertegenwoordigd door
6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424.
De aandelen van CONNECT GROUP zijn beursgenoteerd op NYSE Euronext.
b)

Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en
electronische productieautomatisering, van materieel voor industriële electronica, van
industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een
andere vennootschap uitoefenen.”
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1.2.

DE OVERGENOMEN VENNOOTS CHAP

a)
De overgenomen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CONNECTRONICS, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtpersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0455. 717.975.
Deze vennootschap werd opgericht op 16 augustus 1995 bij akte verleden voor Meester JeanFrançois Coppin, notaris te Kampenhout, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 2 september daaropvolgend, onder nummer 19950902/238.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren op 7 september 2005, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daaropvolgend, onder nummer
20050930/0136081.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 619.733,81 EUR en is vertegenwoordigd door 2.500
aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.500. De aandelen
genummerd van 1 tot en met 700 en de aandelen genummerd van 1001 tot en met 2.500 vormen
de aandelen van categorie A en de aandelen genummerd van 701 tot en met 1.000 vormen de
aandelen van categorie B.
b)

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 3 : - Maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- studie en productie van elektronische apparatuur en/of onderdelen zoals gedrukte
schakelingen, samenstellingen en onderdelen voor de elektronische en elektrische
industrie, het realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen. Daarbij
horende het studiewerk in verband met het realiseren, produceren en commercialiseren
van prototypes;
- studie en productie van verbindingssystemen voor de industrie en markten zoals
verpakkingssystemen (back-panels) voor de elektronische en elektrische industrie, het
realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen;
- het commercialiseren, kopen en verkopen en/of producten van componenten voor de
elektrische en/of elektronische industrie;
- het algemeen studiewerk en fabricatie en commercialisatie in verband met
gereedschappen en automaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, in dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
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2. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN
VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
(ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE
EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
CONNECTRONICS heeft twee categorieën van aandelen met name een A en B categorie. Er
zullen echter geen bijzondere rechten door CONNECT GROUP worden toegekend in het kader
van de fusie.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN
AAN DE FUSIE (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de fusie zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de
bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
vennootschap.
III.

RUILVERHOUDING

Het geheel van activa en passiva van CONNECTRONICS zal overgedragen worden aan
CONNECT GROUP.
De 2.500 aandelen die het gehele kapitaal van CONNECTRONICS vertegenwoordigen zijn
aangehouden door CONNECT GROUP. In toepassing van artikel 726, 2° van het Wetboek van
vennootschappen zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door CONNECT GROUP in ruil
voor de 2.500 aandelen van CONNECTRONICS. Overeenkomstig artikel 78, par. 6 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen de 2.500 aandelen
die gehouden worden door CONNECT GROUP vernietigd worden.
Er is dus geen reden om een ruilverhouding vast te stelle n.
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IV.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone
algemene vergaderingen van aandeelhouders van beide vennootschappen voor notaris,
overeenkomstig artikel 719 al. 3 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 6 weken na de
neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffies van de rechtbank van koophandel te
Brussel en Tongeren.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan de heer Hugo CIROUX,
wonende te Beukeboomstraat 36, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, voor de
neerlegging van dit fusievoorstel, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

V.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN IN VLAANDEREN: OVAM

Uitdrukkelijke verwijzing wordt gemaakt naar het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Bodemsaneringsdecreet”) en meer bepaald
naar artikel 2,18°g, artikel 2,19°b en naar artikel 101 van dit decreet.
Overeenkomstig voormelde bepalingen dient het fusie voorstel beschouwd te worden als een
overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen
erkennen echter dat deze verplichtingen niet voorafgaand aan dit fusievoorstel konden worden
vervuld. Zij verklaren dat zij de verplichtingen opgelegd door het Bodemsaneringsdecreet zullen
naleven, dat de uitvoering van deze formaliteiten reeds werd opgestart en dat zij over de vereiste
bodemattesten en/of overige documenten zullen beschikken uiterlijk op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgenomen fusie zal beslissen. De bij de de
fusie betrokken vennootschappen zullen op dat ogenblik gebruik maken van de mogelijkheid tot
verzaking voorzien in artikel 116 van het Bodemsaneringsdecreet
Opgesteld in 4 exemplaren, waarvan 2 voor de griffies en 2 voor de vennootschappen.

DE RAAD VAN
CONNECTRONICS

BESTUUR

VAN

DE

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

_____________ ____________________________ ________________________________________
Luc SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd HUGO CIROUX BVBA, vast vertegenwoordigd
door Luc SWITTEN, Bestuurder
door Hugo CIROUX, Bestuurder
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_________________________________________
Hendrik JAECQUES, Bestuurder
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT
GROUP

_________________________________________ ______________________ __________________
HUUB BAREN BVBA, vast vertegenwoordigd LUC SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd
door Hubert BAREN Bestuurder,
door Luc SWITTEN, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
STOKKLINX BVBA, vast vertegenwoordigd door EDJ NV, vast vertegenwoordigd door Erik
Guy VAN DIEVOET, Bestuurder
DEJONGHE, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
IMMOCOM NV, vast vertegenwoordigd door BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door
Freddy DANIELS, Bestuurder
Pierre SERRURE, Bestuurder

_________________________________________
Dominique MOORKENS, Bestuurder
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CONNECTRONICS
Naamloze Vennootschap
Industriestraat 4
1910 Kampenhout
________________________________

CONNECT GROUP
Naamloze Vennootschap
Geleenlaan 5
3600 Genk
________________________________

RPR Brussel
BTW BE 0455. 717.975
-------------------------------------------------

RPR Tongeren
BTW BE 0448.332.911
-------------------------------------------------

FUSIEVOORSTEL OPGESTELD IN HET KADER VAN DE FUSIE DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECTRONICS DOOR DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT GROUP OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I.

INLEIDING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CONNECT GROUP (hierna “CONNECT
GROUP” of de “overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap CONNECTRONICS (hierna “CONNECTRONICS” of de
“overgenomen vennootschap” genoemd) hebben, in onderling samenspraak, besloten om huidig
fusievoorstel op te stellen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen (100%) en van de
stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, is deze verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming in de zin van artikel 676 van het Wetboek
van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen, van CONNECTRONICS zal overgaan op CONNECT GROUP , tegen de
hierna vermelde voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve lijke
buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door
elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van
vennootschappen.
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II.

BEPALINGEN VOORZIEN
VENNOOTSCHAPPEN

DOOR

ARTIKEL

719

VAN

HET

W ETBOEK

VAN

1. RECHTSVORM,

BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, LID 2, 1° VAN HET W ETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN )

1.1.

DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a)
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap “CONNECT GROUP”,
zijnde een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin
van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Geleenlaan 5. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtspersonenregister van Tongeren) onder het ondernemingsnummer 0448.332.911.
Deze vennootschap werd opgericht op 3 oktober 1992 bij akte verleden voor Meester Guido Bax,
notaris te Houthalen-Helchteren, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
oktober daaropvolgend, onder de nummers 19921022/124.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Philip Goossens, notaris te Opglabbeek op 27 april 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2010, onder nummer 20100525/0075054.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 EUR en is vertegenwoordigd door
6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424.
De aandelen van CONNECT GROUP zijn beursgenoteerd op NYSE Euronext.
b)

Volgens artikel 4 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en
electronische productieautomatisering, van materieel voor industriële electronica, van
industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een
andere vennootschap uitoefenen.”
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1.2.

DE OVERGENOMEN VENNOOTS CHAP

a)
De overgenomen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CONNECTRONICS, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Industriestraat 4.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(Rechtpersonenregister van Brussel) onder het ondernemingsnummer 0455. 717.975.
Deze vennootschap werd opgericht op 16 augustus 1995 bij akte verleden voor Meester JeanFrançois Coppin, notaris te Kampenhout, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
van 2 september daaropvolgend, onder nummer 19950902/238.
De statuten zijn verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste keer bij akte verleden voor
Meester Guido Bax, notaris te Houthalen-Helchteren op 7 september 2005, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 september daaropvolgend, onder nummer
20050930/0136081.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 619.733,81 EUR en is vertegenwoordigd door 2.500
aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.500. De aandelen
genummerd van 1 tot en met 700 en de aandelen genummerd van 1001 tot en met 2.500 vormen
de aandelen van categorie A en de aandelen genummerd van 701 tot en met 1.000 vormen de
aandelen van categorie B.
b)

Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het doel van de vennootschap als volgt :

“Artikel 3 : - Maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel :
- studie en productie van elektronische apparatuur en/of onderdelen zoals gedrukte
schakelingen, samenstellingen en onderdelen voor de elektronische en elektrische
industrie, het realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen. Daarbij
horende het studiewerk in verband met het realiseren, produceren en commercialiseren
van prototypes;
- studie en productie van verbindingssystemen voor de industrie en markten zoals
verpakkingssystemen (back-panels) voor de elektronische en elektrische industrie, het
realiseren van prototypen en productie van dergelijke systemen;
- het commercialiseren, kopen en verkopen en/of producten van componenten voor de
elektrische en/of elektronische industrie;
- het algemeen studiewerk en fabricatie en commercialisatie in verband met
gereedschappen en automaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, in dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
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2. DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN
VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
(ARTIKEL 719, LID 2, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2010.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE
BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE
EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE
MAATREGELEN (ARTIKEL 719, LID 2, 3° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
CONNECTRONICS heeft twee categorieën van aandelen met name een A en B categorie. Er
zullen echter geen bijzondere rechten door CONNECT GROUP worden toegekend in het kader
van de fusie.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN
AAN DE FUSIE (ARTIKEL 719, LID 2, 4° VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN)
In het kader van de fusie zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden, noch aan de
bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
vennootschap.
III.

RUILVERHOUDING

Het geheel van activa en passiva van CONNECTRONICS zal overgedragen worden aan
CONNECT GROUP.
De 2.500 aandelen die het gehele kapitaal van CONNECTRONICS vertegenwoordigen zijn
aangehouden door CONNECT GROUP. In toepassing van artikel 726, 2° van het Wetboek van
vennootschappen zal er geen enkel aandeel uitgegeven worden door CONNECT GROUP in ruil
voor de 2.500 aandelen van CONNECTRONICS. Overeenkomstig artikel 78, par. 6 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen zullen de 2.500 aandelen
die gehouden worden door CONNECT GROUP vernietigd worden.
Er is dus geen reden om een ruilverhouding vast te stelle n.
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IV.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone
algemene vergaderingen van aandeelhouders van beide vennootschappen voor notaris,
overeenkomstig artikel 719 al. 3 van het Wetboek van vennootschappen, minstens 6 weken na de
neerlegging van het huidige fusievoorstel op de griffies van de rechtbank van koophandel te
Brussel en Tongeren.
De bij de fusie betrokken vennootschappen geven volmacht aan de heer Hugo CIROUX,
wonende te Beukeboomstraat 36, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, voor de
neerlegging van dit fusievoorstel, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

V.

ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN IN VLAANDEREN: OVAM

Uitdrukkelijke verwijzing wordt gemaakt naar het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Bodemsaneringsdecreet”) en meer bepaald
naar artikel 2,18°g, artikel 2,19°b en naar artikel 101 van dit decreet.
Overeenkomstig voormelde bepalingen dient het fusie voorstel beschouwd te worden als een
overeenkomst betreffende een overdracht van grond. De bij de fusie betrokken vennootschappen
erkennen echter dat deze verplichtingen niet voorafgaand aan dit fusievoorstel konden worden
vervuld. Zij verklaren dat zij de verplichtingen opgelegd door het Bodemsaneringsdecreet zullen
naleven, dat de uitvoering van deze formaliteiten reeds werd opgestart en dat zij over de vereiste
bodemattesten en/of overige documenten zullen beschikken uiterlijk op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgenomen fusie zal beslissen. De bij de de
fusie betrokken vennootschappen zullen op dat ogenblik gebruik maken van de mogelijkheid tot
verzaking voorzien in artikel 116 van het Bodemsaneringsdecreet
Opgesteld in 4 exemplaren, waarvan 2 voor de griffies en 2 voor de vennootschappen.

DE RAAD VAN
CONNECTRONICS

BESTUUR

VAN

DE

NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP

_____________ ____________________________ ________________________________________
Luc SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd HUGO CIROUX BVBA, vast vertegenwoordigd
door Luc SWITTEN, Bestuurder
door Hugo CIROUX, Bestuurder

5

_________________________________________
Hendrik JAECQUES, Bestuurder
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONNECT
GROUP

_________________________________________ ______________________ __________________
HUUB BAREN BVBA, vast vertegenwoordigd LUC SWITTEN BVBA, vast vertegenwoordigd
door Hubert BAREN Bestuurder,
door Luc SWITTEN, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
STOKKLINX BVBA, vast vertegenwoordigd door EDJ NV, vast vertegenwoordigd door Erik
Guy VAN DIEVOET, Bestuurder
DEJONGHE, Bestuurder

_________________________________________ ________________________________________
IMMOCOM NV, vast vertegenwoordigd door BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door
Freddy DANIELS, Bestuurder
Pierre SERRURE, Bestuurder

_________________________________________
Dominique MOORKENS, Bestuurder
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