Warehouses Estates Belgium sca
“We are building opportunities“
Gereglementeerde informatie
05/09/2018
onder embargo

PERSBERICHT
RESULTATEN VAN DE BAV VAN 05 SEPTEMBER 2018
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van WEB SCA, die op 05 september 2018
werd gehouden, keurde de wijziging goed van het maatschappelijk doel en van de statuten van WEB SCA
om ze in overeenstemming te brengen met de recente wijzigingen in de wet van 12 mei 2014 rond de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de “GVV‐Wet “) door de wet van 22 oktober 2017, tot
wijziging van de GVV‐Wet.
Ze keurde de wijziging van het boekjaar van WEB SCA goed, zodat het begint op 1 januari en eindigt op 31
december van elk jaar, en de wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering om deze te
verplaatsen naar de vierde dinsdag van de maand april, om 16u. Het lopende boekjaar zal op 31 december
2018 eindigen. Andere wijzigingen van de statuten werden ook goedgekeurd door de vergadering om
onjuistheden te corrigeren of dubbele informatie te verwijderen.
De aangepaste financiële kalender is op de website van de vennootschap beschikbaar.
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van WEB SCA keurde de vernieuwing goed
van de toelatingen die aan de statutaire zaakvoerder werden verleend met betrekking tot het toegestaan
kapitaal en inzake het verwerven, vervreemden en in pand nemen van eigen aandelen.
Ze keurde de operatie gelijkgesteld aan de fusie door overname door WEB SCA van de SA Centre
Commercial St Georges. Als gevolg van haar ontbinding zonder liquidatie, heeft de SA Centre Commercial
St Georges haar volledige vermogen, zowel activa als passiva, overgedragen aan WEB SCA.
Boekhoudkundig zullen alle operaties van de SA Centre Commercial St Georges geacht te worden verricht
voor rekening van WEB SCA met ingang van 1 september 2018.
Tot slot keurde ze de toekenning goed van een toeslag op het honorarium van de commissaris voor een
bedrag van achtduizend euro (8.000 EUR) voor de wettelijke controle van de geconsolideerde
jaarrekening van de Vennootschap op 30 september 2017.
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