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De commanditaire Vennootschap op aandelen “ASCENCIO”, een openbare gereglementeerde vastgoed Vennootschap naar 

Belgisch recht, waarvan zetel is gevestigd te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz, 1 boîte 4,  

ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 881.334.476 en gedeeltelijk  

onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 881.334.476. 

 

Gewone Algemene Vergadering van 29 januari 2021 om 14.30 uur: aanpassing van organisatorische regelingen vanwege 

overheidsmaatregelen in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. 
 

 

Gezien de uitzonderlijke situatie in verband met het coronavirus en de politiemaatregelen die de regering heeft genomen om 

bijeenkomsten te beperken, is Ascencio gedwongen om de voorwaarden voor deelname aan de Gewone Algemene Vergadering 

van 29 januari 2021 aan te passen. 

 

Aandeelhouders zullen niet fysiek kunnen deelnemen aan de Vergadering en zullen hun rechten alleen kunnen uitoefenen door te 

stemmen per brief of per volmacht. De stem- of volmachtformulieren per brief moeten naar de Vennootschap worden gestuurd, in 

overeenstemming met de hieronder gedefinieerde voorwaarden. De agenda van de Vergadering blijft ongewijzigd.  

 

De Vennootschap zal een live-uitzending van de vergadering in video/audioformaat (webcast) organiseren. De aandeelhouders 

worden uitgenodigd om de volgende link https://channel.royalcast.com/landingpage/ascencio/20210129_1/ te raadplegen om 

toegang krijgen tot deze uitzending. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE (STEMMEN) 

 

Overeenkomstig artikel 7:134 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen de aandeelhouders 

slechts toegelaten worden tot de Gewone Algemene Vergadering van 29 januari 2021 om 14u30 en er hun stemrecht 

kunnen uitoefenen indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn : 

 

1. De Vennootschap moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de 

Algemene Vergadering, dat zij 15 januari 2021 om middernacht (de « Registratiedatum ») houder waren van 

het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering, en 

 

2. De Vennootschap uiterlijk op 23 januari 2021 de bevestiging krijgen van de aandeelhouders dat zij wensen 

stemmen aan de Algemene Vergadering. Indiening van een volmacht of stemformulier binnen de 

bovengenoemde termijn geldt als kennisgeving. Er zal geen verdere actie worden ondernomen. 

 

REGISTRATIE 

 

De registratieprocedure verloopt als volgt :  

 

• De houders van aandelen op naam moeten op 15 januari 2021 om middernacht (Belgische tijd) 

ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap voor het aantal aandelen 

waarvoor zij willen deelnemen aan de Vergadering.  

 

• De eigenaars van gematerialiseerde aandelen moeten hun financiële tussenpersoon of erkende 

rekeninghouder uiterlijk op 15 januari 2021 om middernacht (Belgische tijd) in kennis stellen van het aantal 

aandelen waarvoor zij zich willen registreren en waarvoor ze zeiden dat ze wilden stemmen aan de 

Vergadering. De financiële tussenpersoon zal hiervoor een registratiebewijs afleveren.  

 

Alleen personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum zijn gerechtigd om stemmen op de Vergadering, 

ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van deze Vergadering.  

 

BEVESTING VAN DE STEMMING 

 

 

Op grond van artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag elke aandeelhouder per 

brief stemmen. Dit formulier is verkrijgbaar op de internetsite van de Vennootschap (http://www.ascencio.be) of op 

eenvoudig verzoek aan Stéphanie Vanden Broecke (+32 (0)71 91 95 00) of per e-mail aan 

stephanie.vandenbroecke@ascencio.be. Deze volmacht moet worden gegeven aan de Vennootschap (of aan de 

personen die hiertoe door de Vennootschap worden aangeduid, namelijk Carl Mestdagh of Stéphanie Vanden 

Broecke). 

 

Overeenkomstig artikelen 7:129, 7:142 en 7:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mogen de 

aandeelhouders zich ook door een lasthebber laten vertegenwoordigen door gebruik te maken van het door de 

Vennootschap opgemaakte volmacht formulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de internetsite van de Vennootschap 

(http://www.ascencio.be) of op eenvoudig verzoek aan Stéphanie Vanden Broecke (+32 (0)71 91 95 00) of per e-mail 

aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be. Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen dienen zich te 

richten naar de praktische formaliteiten (zoals hiervoor uiteengezet). 

 

Het stemformulier en de volmacht moeten aan de Vennootschap verstuurd worden per brief of per e-mail 

(stephanie.vandenbroecke@ascencio.be). Bij de e-mail wordt een kopie gevoegd onder de vorm van een scan of 

een foto van het stemformulier of van de ingevulde en ondertekende volmacht. Het stemformulier en de volmacht 

moeten ten laatste op 23 januari 2021 bij de Vennootschap toekomen. 

 

 

 

https://channel.royalcast.com/landingpage/ascencio/20210129_1/
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WEBCAST 

 

Het bedrijf zal een live-uitzending van de vergadering in video- / audioformaat (webcast) organiseren. De 

aandeelhouders worden uitgenodigd om de volgende link 

https://channel.royalcast.com/landingpage/ascencio/20210129_1/ te raadplegen om te zien hoe ze toegang kunnen 

krijgen tot deze uitzending. Bij deze uitzending is het niet mogelijk om tijdens de vergadering te stemmen. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen  

 

Overeenkomstig artikel 25/1 van de wet van 2 mei 2007 kan niemand op de Vergadering aan de stemming 

deelnemen voor meer stemrechten dan het aantal stemmen verbonden aan de effecten waarvan hij minstens twintig 

dagen vóór de datum van de Vergadering heeft verklaard te bezitten. Wanneer u houder bent een veelvoud van 

minstens 5% van onze aandelen, kunt u immers slechts het maximum aantal aandelen registreren waarvoor u een 

transparantieverklaring heeft afgegeven.  

 

Recht om punten in te schrijven op de agenda en voorstellen tot besluiten neer te leggen  

 

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten kunnen, 

overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk op 7 januari 2021 te 

behandelen punten op de agenda van de Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met 

betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. 

 

Punten die moeten opgenomen worden in de agenda en/of voorstellen tot besluiten moeten gericht worden aan de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap, per brief aan Stéphanie Vanden Broecke of per e-mail aan 

stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.  

 

Opdat hun aanvraag wordt onderzocht tijdens de Vergadering moeten aandeelhouders die dit recht uitoefenen, 

voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (i) aantonen dat zij op de datum van hun aanvraag in het bezit zijn 

van het percentage zoals hierboven vereist (hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de 

desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van 

een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het 

desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven; en (ii) nog steeds 

aandeelhouder zijn ten belope van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de Registratiedatum. Voor deze 

aanvragen levert de Vennootschap een ontvangstbewijs af, binnen de 48 uur na ontvangst, per brief of per e-mail 

aan het e-mailadres dat door de aandeelhouder wordt opgegeven.  

 

Het ad-hoc formulier met de volmacht, waarop de te behandelen agendapunten en/of de voorgestelde besluiten 

worden ingevuld zal ter beschikking zijn op de internetsite van de Vennootschap op het volgende adres: 

http://www.ascencio.be, tegelijk met de publicatie van de gewijzigde agenda, met name ten laatste op 14 januari 

2021. 

 

Wanneer een of meerdere aanvragen om agendapunten toe te voegen of voorstellen met besluiten op de agenda 

worden ingediend, publiceert de Vennootschap desgevallend, en ten laatste op 14 januari 2021 een gewijzigde 

agenda op de internetsite van de Vennootschap op het adres http://www.ascencio.be, in het Belgisch Staatsblad en 

in de pers. 

 

• De formulieren voor de stemming per brief die bij de Vennootschap toekomen vóór de bekendmaking van 

een gewijzigde agenda, blijven evenwel geldig voor te behandelen punten waarop ze betrekking hebben 

die reeds in de agenda zijn opgenomen. Een stem uitgebracht op afstand over een te behandelen 

agendapunt dat het voorwerp uitmaakt van een nieuw voorstel tot besluit, wordt echter niet in aanmerking 

genomen. 

 

• Volmachten die bij de Vennootschap toekomen vóór de bekendmaking van een gewijzigde agenda blijven 

evenwel geldig voor de reeds bestaande agendapunten waarop ze betrekking hebben. De lasthebber kan 

evenwel voor de te behandelen agendapunten die het voorwerp uitmaken van een nieuw voorstel tot 

besluit, tijdens de Algemene Vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, 

indien de uitvoering van die instructies de belangen van de lastgever zou kunnen schaden. De volmacht 

moet vermelden of de volmachthebber gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen 

punten die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden. 

 

Recht op vraagstelling  

 

Overigens hebben de aandeelhouders, die de formaliteiten voor toelating tot de Vergadering hebben vervuld, 

krachtens artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het recht om schriftelijk vragen te 

stellen aan de bestuurders en/of aan de bedrijfsrevisor. Deze vragen kunnen voorafgaand aan de  Vergadering van 

Ascencio gericht worden (ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke) per brief of via e-mail 

(stephanie.vandenbroecke@ascencio.be), ten laatste op 23 januari 2021. Voor zover de betrokken aandeelhouders 

voldoen aan de registratievoorwaarden en hun deelname aan de Vergadering hebben bevestigd, zal op hun vragen 

worden geantwoord. 

 

Aandeelhouders kunnen tijdens de Vergadering geen vragen stellen. 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fascencio%2F20210129_1%2F&data=04%7C01%7CStephanie.Vandenbroecke%40ascencio.be%7Cc8605878f8784b48211108d8b92f33c8%7Cf685101332cb449198e2c4e06bd60fb4%7C1%7C0%7C637462959687101890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XVEGMe3XiYaP7KC2MiaKqEhhQg55o0nVvlOwaGpbWB0%3D&reserved=0
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Gegevensbescherming 

 
De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze ontvangt van de 

aandeelhouders en lasthebbers in het kader van de Vergadering, met name identificatiegegevens, 

contactgegevens, informatie over de aangehouden aandelen (bijvoorbeeld het aantal en type aandelen), 

stemmingsinstructies (in het geval van volmacht of stemming per brief) en het stemgedrag. De Vennootschap zal deze 

gegevens verwerken om de aanwezigheid bij de Vergadering en het stemproces te beheren en te controleren in 

overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daartoe beroept de Vennootschap zich op haar wettelijke 

verplichtingen met betrekking tot het samenroepen van de aandeelhouders en de organisatie van de Vergadering 

alsook haar rechtmatige belangen om de geldigheid van de stemmen te waarborgen en de resultaten te analyseren.  

De Vennootschap kan deze gegevens delen met haar gelieerde entiteiten en met dienstverleners die de 

Vennootschap bijstaan bij het nastreven van de voormelde doelstellingen. De Vennootschap zal deze gegevens niet 

langer bewaren dan nodig is om dergelijke doelstellingen te bereiken (met name de volmachten, formulieren van de 

stemming per brief, de bevestiging van de aanwezigheden en aanwezigheidslijst blijven bewaard zolang de notulen 

van de Vergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de toepasselijke Belgische wetgeving).  

 

De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens van de aandeelhouders en lasthebbers in overeenstemming met 

haar Privacybeleid, dat online beschikbaar is via de volgende link: https://www.ascencio.be/nl/privacybeleid. Dit 

Privacybeleid bevat belangrijke aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens door de Vennootschap 

in deze context, waaronder uitleg over uw rechten (met name het recht van inzage in en verbetering van uw 

persoonsgegevens, het recht om een bezwaar in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit en, in 

sommige gevallen, het recht om vergeten te worden, het recht op beperking van de verwerking, het recht op 

gegevensoverdracht en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking) alsook de verplichtingen van de 

Vennootschap in dit verband. 

 

Bij het niet verstrekken van de persoonsgegevens die vereist zijn voor toelating tot de Vergadering behoudt de 

Vennootschap zich het recht voor om de betrokken aandeelhouders en lasthebbers uit te sluiten van deelname aan 

de Vergadering. 

 

Beschikbare documenten  

 

Met ingang van 18 december 2020 zijn alle documenten met betrekking tot de Vergadering die bij wet aan de 

aandeelhouders moeten ter beschikking worden gesteld, beschikbaar de op de internetsite van de Vennootschap 

(http://www.ascencio.be). 

 

Vanaf dezelfde datum kunnen de aandeelhouders, op werkdagen en tijdens de kantooruren, deze documenten 

eveneens raadplegen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Avenue Jean Mermoz 1 boîte 4 te 6041 

Gosselies) en/of kosteloos kopieën verkrijgen van deze documenten. Aanvragen voor kosteloze kopieën kunnen 

eveneens schriftelijk gericht worden aan Stéphanie Vanden Broecke of per e-mail aan 

stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.  

 

 

***

 

 


