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Dexia Business Equities, Sicav de droit belge, Catégorie OPCVM
Siège social : boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
R.C. Bruxelles 617431
Avis de convocation á l’assemblée générale ordinaire

4. Kwijting aan de bestuurders en aan de bedrijfsrevisor voor het
boekjaar afgesloten op 30 september 2002.
Voorstel van de raad van bestuur : de vergadering verleent kwijting
aan de bestuurders en aan de bedrijfsrevisor voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2002.
5. Bestemming van het resultaat.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Dexia Business
Equities, Sicav de droit belge, se tiendra le mardi 10 décembre 2002, à
11 heures, en l’immeuble Royal Center, rue Royale 180, 1000 Bruxelles,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice
clóturé au 30 septembre 2002.
2. Lecture du rapport du réviseur d’entreprises.
3. Approbation des comptes annuels de l’exercice clóturé au
30 septembre 2002.
Proposition du conseil d’administration : l’assemblée approuve les
comptes annuels de l’exercice clóturé au 30 septembre 2002
4. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour
l’exercice clóturé au 30 septembre 2002.
Proposition du conseil d’administration : l’assemblée donne
décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice clóturé au 30 septembre 2002.
5. Affectation des résultats.
Proposifion du conseil d’administration : l’assemblée approuve la
proposition du conseil d’administration de la répartfion du résultat
pour l’exercice clóturé au 30 septembre 2002.
6. Nominations statutaires.
Proposition du conseil d’administration : l’assemblée décide :

Voorstel van de raad van bestuur : de vergadering keurt het voorstel
van de raad van bestuur betreffende de bestemming van het resultaat
van het per 30 september 2002 afgesloten boekjaar goed.
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel van de raad van bestuur : de vergadering beslist :
om de mandaten van de heren Gianni Castronovo en Joseph Bosch,
en het mandaat van Mevr. Laurence Rapaillerie te vernieuwen;
om de heren Hugo Lasat, Bernard Mommens, Dominique Manderlier en Arnaud Delputs, Mevr. Myriam Vanneste, en de naamloze
vennootschap Dexia Asset Management Belgium te benoemen als
bestuurder.
Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend. Hun
functies zullen een einde nemen op de algemene vergadering van 2003.
De mandaten van de heer Jean-Yves Maldague en Mevr. Anne-Marie
Glineur nemen een einde op deze algemene vergadering en worden
niet vernieuwd.
De aandeelhouders worden erop gewezen dat om te worden toegelaten tot de vergadering zij uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van
de vergadering hun aandelen moeten neerleggen bij de loketten van
Dexia Bank België N.V.
(33034)
De raad van bestuur.

de renouveler les mandats de MM. Gianni Castronovo et Joseph
Bosch, et de Mme Laurence Rapaillerie;
Warehouses Estates Belgium,
société commandite par actions, SICAFI

de nommer comme administrateurs MM. Hugo Lasat, Bernard
Mommens, Dominique Manderlier et Arnaud Delputs, Mme Myriam
Vanneste et la société anonyme Dexia Asset Management Belgium.

R.C. Charleroi 144480

Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre
gratuit. Leurs fonctions prendront fin à l ássemblée générale de 2003.
Les mandats de M. Jean-Yves Maldague et de Mme Anne-Marie
Glineur venant à échéance à la date de cette assemblée ne sont pas
renouvelés.
Les actionnaires sont informés que pour étre admis à l’assemblée
générale ordinaire, ils doivent déposer leurs actions trois jours ouvrables avant la date de (assemblée dans les agences de l’établissement
suivant : Dexia Banque Belgique S.A.
(33034)
Le conseil d’administration.

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
L’assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires de la sociéte
se tiendra au siège social, avenue Jean Mermoz 29, à 6041 Gosselies, le
mardi 10 décembre 2002, 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 2002.
2. Rapport du commisaire.

Dexia Business Equities, Bevek naar Belgisch recht, Categorie ICBE
Maatschappelijke zetel : Pachecolaan 44, 1000 Brussel
H.R. Brussel 617.431
Oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering

3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le
30 septembre 2002.
4. Détermination et approbation du montant du dividende à distribuer.
5. Décharge au gérant.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Dexia
Business Equities, Bevek naar Belgisch recht, heeft plaats op dinsdag
10 december 2002, om 11 uur, in het gebouw Royal Center, Koningsstraat 180, 1000 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agendapunten :
1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar
afgesloten op 30 september 2002.
2. Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten
op 30 september 2002.
Voorstel van de raad van bestuur : de vergadering keurt de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2002 goed.

6. Confirmation de la représentation du mandat de Deloitte et Touche
par M. Philippe Maeyaert.
7. 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 avant la date fixée pour
l’assemblée soit au siège social, soit à une agence de la Banque Artésia.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle
ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elles
sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
(33035)
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Warehouses Estates Belgium,
coöperatieve vennootschap op aandelen, SICAFI
H.R. Charleroi 144480
Bericht tot bijeenroeping
van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
De gewone algemene jaarvergadering van aandeelhouders zal
plaatshebben in de zetel, avenue Jean Mermoz 29, te 6041 Gosselies, op
dinsdag 10 december 2002, om 16 uur, teneinde over de volgende
agenda te beraadslagen :
1. Beheersverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat op
30 september 2002 werd afgesloten.
2. Verslag van de commissaris.
3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening die op
30 september 2002 werd afgesloten.
4. Vaststelling en goedkeuring van het uit te keren dividend.
5. Decharge van de zaakvoerder.
6. Bevestiging van de heer Philippe Maeyaert in zijn mandaat van
vertegenwoordiger van Deloitte et Touche.
7. Varia.
Om de algemene jaarvergadering overeenkomstig artikel 26 van de
statuten te kunnen bijwonen, moeten de houders van aandelen aan
toonder hun aandelen drie werkdagen vóór de vastgelegde datum van
de vergadering hebben gedeponeerd hetzij in de zetel hetzij in een
agentschap van Artesia Bank.
De besluiten op de agenda van de gewone algemene jaarvergadering
vereisen geen bijzonder quorum en zullen worden aangenomen bij
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders.
(33035)

Docpharma, naamloze vennootschap,
Ambachtenlaan 13H, 3001 Heverlee
H.R. Leuven 102868
Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering
De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders uit te
nodigen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op 17 december 2002, om 14 uur, te
1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 177/6, met de volgende agenda :
1. Toevoeging van de afkorting van de vennootschapsnaam “DOC”
aan de statuten.
Voorstel van beslissing :
“De algemene vergadering besluit de afkorting van de
vennootschapsnaam van de vennootschap, met name “DOC”, in te
statuten in te schrijven en als alternatieve vennootschapsnaam voor de
vennootschap aan te wenden. De vennootschapsnamen Docpharma en
DOC zullen beiden door de vennootschap in het handelsverkeer
worden aangewend.
In artikel 1 van de statuten van de vennootschap wordt aan het einde
van de eerste zin de woorden “afgekort “DOC” toegevoegd.
2. Verhoging van het toegestaan kapitaal :
a. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.
b. Wijziging van de statuten en verhoging van het toegestaan
kapitaal.
Voorstel van beslissing :
“De algemene vergadering beslist om de bevoegdheid van de raad
van bestuur om het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap te
verhogen d.m.v. het toegestaan kapitaal vermeld artikel 6bis van de
statuten van de vennootschap te verhogen en te hernieuwen. Overeenkomstig dezelfde voorwaarden vermeld in het huidige artikel 6bis van
de statuten van de vennootschap kan de raad van bestuur het geplaatst
kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van

maximum 17.145.972,45 EUR. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor
een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze
beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur
kan het geplaatst kapitaal eveneens in één of meer keren verhogen,
vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen ontvangt dat haar kennis is gegeven
van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap,
door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in
natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek vennootschappen. Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van
drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.
Het huidige artikel 6bis van de statuten wordt aan bovenstaande
beslissing aangepast.
3. Bevoegdheidsdelegatie inzake de genomen beslissingen.
Voorstel van beslissing :
“De algemene vergadering geeft de gedelegeerd bestuurder, de heer
Leon Van Rompay en de CFO, de heer Stijn Van Rompay (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om, ieder afzonderlijk, alle
nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van
bovenstaande beslissingen.
De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van
de vennootschap : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ″A.F.C.O.″, met zetel te 1170 Brussel, avenue Delleur 17,
vertegenwoordigd door de heer Tanguy de Villegas en/of Mevr. Christine Konings, met keuze van woonplaats te 3001 Heverlee, Ambachtenlaan 13H, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde over te
gaan tot het vervullen van alle nodige formaliteiten in uitvoering van
de hierboven genomen beslissingen namens de vennootschap bij het
handelsregister en de belasting over de toegevoegde waarde.
Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap,
alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen
en, in het algemeen, het nodige ondernemen.”
De aandeelhouders welke titularis zijn van aandelen aan toonder
moeten, overeenkomstig artikel 28, tweede alinea, van de statuten,
minstens zes (6) vrije dagen voorafgaand aan de gewone algemene
vergadering hun aandelen neerleggen op de zetel van de vennootschap, Ambachtenlaan 13H, 3001 Heverlee, ten einde tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Houders van warrants kunnen de algemene vergadering bijwonen
met raadgevende stem, wanneer zij overeenkomstig artikel 28, vierde
alinea van de statuten, minstens zes (6) vrije dagen voorafgaand aan de
gewone algemene vergadering hun warrants aan toonder hebben
neergelegd op de zetel van de vennootschap, Ambachtenlaan 13H,
3001 Heverlee,
of, wanneer ze warrants op naam aanhouden, aan de raad van
bestuur mededeling hebben gedaan van hun intentie de algemene
vergadering bij te wonen binnen dezelfde termijn.
Iedere aandeelhouder kan bij een geschrift overeenkomstig artikel 29
van de statuten volmacht geven aan een andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, om hem te vertegenwoordigen ter algemene vergadering. De volmacht moet, op straffe van nietigheid de dagorde bevatten,
evenals een aanduiding van de behandelde onderwerpen, de voorstellen tot besluit, de instructies aangaande de uitoefening van het
stemrecht m.b.t. ieder van de onderwerpen van de dagorde en instructies m.b.t. de wijze waarop de volmachtdrager de stemrechten kan
uitoefenen ingeval van gebreke aan instructies van de aandeelhouder.
Een afschrift van voornoemd verslag van de raad van bestuur kan,
overeenkomstig artikel 535 van het wetboek vennootschappen, kosteloos worden bekomen op de zetel van de vennootschap of wordt
opgestuurd aan de aandeelhouders die de bovengenoemde formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, hebben
vervuld.
Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken,
worden de aandeelhouders verzocht zich op 12 december 2002 aan te
bieden tussen 13 uur en 13 u. 45 m. voor de ondertekening van de
aanwezigheidslijsten.
(33036)

De raad van bestuur.

