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En vertu des valeurs d’inventaire calculées et des rapports d’échange
en découlant, un nombre équivalent d’actions (et de fractions d’actions)
du compartiment absorbant sera distribué, à compter de la date de
fusion, aux actionnaires du compartiment absorbé. Ces actions seront
de même nature que les actions existantes.

Ambrogio, naamloze vennootschap,
te 2812 Mechelen (Muizen), Leuvensesteenweg 505

Le nombre d’actions à attribuer par actionnaire se calculera selon la
formule suivante :

De aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Ambrogio, met
zetel te 2812 Mechelen (Muizen), Leuvensesteenweg 505, ingeschreven
in het handelsregister van Mechelen, onder nr. 52178, worden verzocht
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op
20 december 2000, om 15 uur, ter studie van notaris F. De Baecker, te
Antwerpen, Frankrijklei 16, met als agenda :

A=

B×C
D

A = le nombre d’actions nouvelles à obtenir par type d’action*
B = le nombre d’actions par type d’action à échanger dans le
compartiment absorbé
C = la VNI par type d’action du compartiment absorbé
D = la VNI par type d’action du compartiment absorbant
*Pour les compartiments au sein desquels des actions de capitalisation et de distribution sont émises, un rapport d’échange sera
déterminé pour chaque type d’action (capitalisation ou distribution).
La fraction éventuelle d’action résultant de l’échange sera reconnue
dans les livres de la société à la faveur de l’actionnaire et fera l’objet
soit d’un rachat ou d’un complément de souscription subséquent sans
frais.
Ces propositions seront soumises au vote des seuls actionnaires du
compartiment FIM Institutional Fund ″Equity Belgium″.
3. Pouvoirs.
Proposition : conférer tous pouvoirs au conseil d’administration de
poser tous les actes nécessaires et utiles à l’exécution des résolutions
qui ont été prises.
Les ordres de souscription et de rachat des actions des compartiments à fusionner, seront suspendus à partir de cinq jours francs avant
la date d’assemblée. Pour permettre aux actionnaires qui le souhaiteraient de sortir librement, aucune commission ni chargement (hormis
la taxe de bourse) n’est due à partir du jour de publication du présent
avis.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires voudront bien
se conformer à l’article 19 des statuts. Le dépôt des titres doit se faire
au plus tard le 1er décembre 2000 à la l’Fortis Banque″ à 1000 Bruxelles,
rue Montagne du Parc 3.
L’assemblée délibérera valablement pour autant que la moitié au
moins des actions soient présentes ou représentées. Les résolutions à
l’ordre du jour de l’assemblée seront adoptées si elles sont votées par
les trois quarts des actionnaires présents ou représentés. Chaque action
dispose d’un droit de vote proportionnel à la partie du capital qu’elle
représente.
Si le quorum requis n’était pas atteint lors de cette assemblée, il sera
tenu une seconde assemblée générale extraordinaire notariée le
21 décembre 2000 à 15 heures qui délibérera valablement quel que soit
le nombre d’actions présentes ou représentées.
(30028)
Le conseil d’administration.

H.R. Mechelen 52178 − BTW 404.811.385

1. Verhoging van het kapitaal met zeventien miljoen frank, om het te
brengen van honderd vijfenzeventig miljoen frank op honderd tweeënnegentig miljoen frank, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door
incorporatie van reserves ten bedrage van voormelde kapitaalverhoging.
2. Vermindering van het kapitaal met drieënveertig miljoen frank,
om het te brengen van honderd tweeënnegentig miljoen frank op
honderd negenenveertig miljoen frank door aanzuivering van een
geleden verlies en zonder vernietiging van aandelen.
3. Uitdrukking van het kapitaal in euro, zodat de eerste alinea van
artikel 6 der statuten thans als volgt luidt : « Het kapitaal bedraagt drie
miljoen zeshonderddrieënnegentigduizend zeshonderd dertien euro
tweeënvijftig cent, vertegenwoordigd door zevenenzeventigduizend
vierhonderd en drie aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde. »
4. Aanpassen van de statuten aan de terminologie en de bepalingen
van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig
houdend het Wetboek van vennootschappen.
Volgende wijzigingen aan de statuten :
Vervanging van de laatste alinea van artikel 6 door de woorden : « De
raad van bestuur zal naar goeddunken afzonderlijke aandelen of
certificaten van tien, vijftig, honderd, vijfhonderd en duizend aandelen
kunnen afleveren. »
Vervanging van de tekst van artikel 7 door : « De aandelen zijn aan
toonder ».
In artikel 14 schrappen van de woorden « vennoten of
niet-vennoten », en toevoeging in fine van de woorden « overeenkomstig de wet ».
Hernummering van artikel 14bis tot 15 en schrappen van artikel 15.
In artikel 26 : vervanging van het woord « balans » door het woord
« jaarrekening ».
Een eerste algemene vergadering met zelfde agenda, samengekomen
op 20 november 2000, kon niet geldig beraadslagen omdat minder dan
de helft van het kapitaal vertegenwoordigd was. Bijgevolg zal de
vergadering van 20 december 2000 geldig beslissen, welk ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen zal zijn.
(30030)
« Warehouses estates Belgium SCA », SICAFI

Samenwerkende Vennootschap « De Voorzorg »,
Schijfstraat 51, 2800 Mechelen

H.R. Charleroi 144480

H.R. Mechelen 4293 — H.R. Turnhout 18104
H.R. Leuven 34135 — H.R. Antwerpen 223196
H.R. Brussel 513037 — H.R. Sint-Niklaas 59952

Oproepingsbericht
voor de jaarlijkse gewone algemene aandeelhoudersvergadering

Algemene vergadering der aandeelhouders op woensdag
13 december 2000, om 19 u. 30 m., in de zetel van de maatschappij,
Schijfstraat 51, 2800 Mechelen.
Dagorde :

De jaarlijkse gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
vennootschap zal plaatsvinden op dinsdag 12 december 2000, om
16 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, avenue Jean
Mermoz 29, te 6041 Gosselies, omvat de volgende punten :
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op
30 september 2000.

1. Jaarverslag 1999-2000.

2. Verslag van de bedrijfsrevisor.

2. Verslag bedrijfsrevisor.

3. Onderzoek en goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar
afgesloten per 30 september 2000.

3. Goedkeuring jaarrekening 1999-2000.
4. Verdeling resultaat boekjaar.
5. Ontlasting bestuurders en bedrijfsrevisor.

4. Dividend van de aandelen.

6. Statutaire benoemingen.

5. Kwijting aan de bestuurder.

7. Reglement Solidariteitsfonds.

(30029)

6. Varia.
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Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de
houders van aandelen aan toonder, overeenkomstig artikel 26 van de
statuten, hun effecten bij de maatschappelijke zetel of bij een agentschap van de Artesia Bank neerleggen drie volle werkdagen vóór de
datum van de vergadering, zaterdag voor de vastgestelde datum niet
inbegrepen.
De agendapunten van de gewone algemene vergadering zijn niet aan
een speciaal quorum onderworpen en zullen aangenomen worden
indien de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen ze goedkeurt.
(30031)

A.C.M. Assur, naamloze vennootschap,
Belgiëlei 192, 2018 Antwerpen-1
H.R. Antwerpen 268724 — BTW 436.906.806
De jaarvergadering zal gehouden worden op 06/12/2000, om 18 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Kennisname jaarverslag
Raad van bestuur. 2. Goedkeuring v.d.jaarrekening. 3. Kwijting a.d.bestuurders en de externe accountant. 4. Benoeming raad van bestuur.
5. Rondvraag en varia. Zich schikken naar de statuten.
(48917)

« Warehouses estates Belgium SCA », SICAFI

Agriplant, naamloze vennootschap,
Meensesteenweg 262, 8890 Dadizele

R.C. Charleroi 144480

H.R. Kortrijk 101708 — BTW 422.972.260

Avis de convocation
à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
12/12/2000 om 10 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Bespeking jaarrekening per 31/08/2000. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(48918)

L’assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires de la société
se tiendra au siège social, avenue Jean Mermoz 29, à 6041 Gosselies, le
mardi 12 décembre 2000, à 16 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clos
le 30 septembre 2000.

Aljac, naamloze vennootschap,
steenweg op Lichtaart 47A, 2275 Poederlee
H.R. Turnhout 59922 — BTW 434.239.801

2. Rapport du réviseur d’entreprises.
3. Examen et approbation des comptes de l’excercice clos le
30 septembre 2000.
4. Dividende des actions.
5. Décharge au gérant.

Jaarvergadering op 14/12/2000 om 16.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 30/06/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Hernieuwing bestuurdersmandaten. 6. Allerlei. Zich
schikken naar de statuten.
(48919)

6. Divers.
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale annuelle, conformément
à l’article 26 des statuts, les propriétaires d’actions au porteur doivent
avoir déposé leurs actions trois jours ouvrables francs non compris le
samedi avant la date fixée pour l’assemblée soit au siège social, soit à
une agence de la banque Artesia.

Alpa, naamloze vennootschap,
Edouard Dompasstraat 38-40, 3570 Alken
H.R. Tongeren 75466

Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle
ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elle
sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
(30031)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
08/12/2000 om 20.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Bespreking van de jaarrekening. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 30/06/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Allerlei.
(48920)

Ortès, naamloze vennootschap,
te Gent, Oude Houtlei 36

Antwerp Brokers, naamloze vennootschap,
Maalderijstraat 2 103, 2640 Mortsel

H.R. Gent 118801 − BTW 415.976.580

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die plaatsvindt op 11 december 2000, om
11 uur, ter studie van notaris Virginie Bostoen, te Gent, Hoogstraat 30,
over de volgende agenda te beraadslagen : 1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met driehonderdenéénduizend en vierenzeventig
frank of zevenduizend vierhonderd drieënzestig komma vierhonderd
negenentwintig euro, om het te verhogen van twee miljoen
tweehonderdduizend frank naar twee miljoen vijfhonderdenéénduizend en vierenzeventig frank of tweeënzestigduizend euro, zonder
uitgifte van aandelen. 2. Afstand van het voorkeurrecht. 3. Vaststelling
van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 4. Wijziging van het
maatschappelijk doel. 5. Wijziging van het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar en verplaatsing van de algemene vergadering.
6. Wijziging van de artikelen 5, 3, 18 en 25 om deze in overeenstemming te brengen met de besluiten die zullen worden genomen over de
voorgaande punten van de agenda.
(30079)

De raad van bestuur.

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen op 12/12/2000 te 15 uur, ten maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 30/06/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge te verlenen aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(48921)

Apotheek Hoste, naamloze vennootschap,
Dorpstraat 30, 9800 Deinze
H.R. Gent 171043 — BTW 451.049.406
Jaarvergadering op 16/12/2000 om 14.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30/06/2000.
2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. Zich
schikken naar de statuten.
(48922)

