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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van 30 JUNI 2017 

De Vennootschap wenst een stand van zaken te geven bij de geplande inbreng op 30 juni 2017, 

zoals vermeld in het bijzonder verslag: 

De voorgestelde inbreng in natura in het kapitaal van de Vennootschap betreft de hieronder 

beschreven Schuldvorderingen: 

a) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, van de Converteerbare Obligatielening 

2013 uitgegeven op 28 maart 2013: 

  1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden 

Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel 

Inbrengbedrag van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00); 

b) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde 

gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2014 uitgegeven op 11 april 

2014: 

  1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, 

gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 

0477.538.324, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00); 

  2° de naamloze vennootschap “VERMEC”, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie 

Kastelenstraat 60, met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag 

van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00); 

  3° de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, gevestigd te 9820 Merelbeke, 

Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, voor een Individueel 

Inbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00); 

  4° de naamloze vennootschap “DESPIEGELAERE PROJECTS” 8300 Knokke-Heist, 

Boslaan 24, RPR Brugge nr 0865360853 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend 

euro (€ 500.000,00) (onder voorbehoud van ontvangst van een geldige volmacht) ; 

  5° De heer VAN ZELE Eric, Helene, Victor, Sophia, wonend te 1560 Hoeilaart, 

Hertenlaan 9, rijksregister nummer 48.05.19-325.51, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee 

miljoen honderd duizend euro (€ 2.100.000,00); 

  6° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden 



Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel 

Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00); 

  7° de naamloze vennootschap “CYTINDUS”, gevestigd te 1050 Brussel, 

Derbylaan 12  RPR Brussel nr 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd 

duizend euro (€ 500.000,00) (bevestigd); 

 

c) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, van de Converteerbare Obligatielening 

2015, uitgegeven op 9 november 2015: 

  1° de buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Michigan 

(Verenigde Staten van Amerika) “DANLAW Inc.”, gevestigd te Novi, Michigan 48375 (Verenigde 

Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, voor een Individueel Inbrengbedrag van drie miljoen 

negenenzeventigduizend euro 3.079.000 EUR;  

 

d) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde 

interesten, van de brugfinancieringen (Bridge Loans 2015) toegestaan door: 

  1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden 

Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel 

Inbrengbedrag van negenhonderd tweeëntwintigduizend vierhonderd euro (€922.400,00);  

  2° de naamloze vennootschap “CYTINDUS”, gevestigd te 1050 Brussel, 

Derbylaan 12  RPR Brussel nr 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijftigduizend 

euro (€ 50.000,00) (bevestigd); 

  3° de naamloze vennootschap “VERMEC”, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie 

Kastelenstraat 60, met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag 

van zeventigduizend euro (€ 70.000,00); 

  4° de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, gevestigd te 9820 Merelbeke, 

Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, optredende voor 

ALYCHLO NV, “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, en MARC COUCKE, voor een Individueel 

Inbrengbedrag van driehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 325.000,00); 

 

Totaal       12.146.400 EUR 

Waarvan nog voorwaardelijk:    500.000 EUR 

 

De uitgifte van de nieuwe aandelen zal geschieden aan een uitgifteprijs die gelijk is aan de 

gemiddelde slotkoersen van het aandeel ''Option'' (er wordt afgerond tot 3 cijfers na de komma, dus 



tot op een duizendste) op Euronext Brussels over de dertig dagen voorafgaand aan de datum van de 

beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering die over de kapitaalverhoging beslist 

De nieuwe aandelen zullen vanaf hun notering de vorm aannemen van gedematerialiseerde 

aandelen, te plaatsen op een effectenrekening bij een financiële instelling naar keuze van de 

inbrenger. In afwachting daarvan zullen de Nieuwe Aandelen initieel op naam worden uitgegeven.  

In het kader van de toelating van de nieuwe aandelen tot de verhandeling op een Belgische 

gereglementeerde markt zal met toepassing van artikel 18,§2, d van de Wet van 16 juni 2006 op de 

openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrument tot de 

verhandeling op een gereglementeerde markt, informatie beschikbaar gesteld worden voor het 

publiek. 

De raad van bestuur 


