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BELGISCH STAATSBLAD — 02.12.1998 — MONITEUR BELGE
Maatschappij voor Onroerende Goederen Bekaert,
naamloze vennootschap,
te Nazareth, Roombaardstraat 39A

Warehouses Estates Belgium,
en abrégé : « W.E.B. », société en commandite par actions
avenue Jean Mermoz 29, 6041 Gosselies
R.C. Charleroi 144480 — T.V.A. 426.715.074

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die plaatsvindt op 17 december, om 11 uur, te Gent, Gustaaf
Callierlaan 106, om over de volgende agenda te beraadslagen :
1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met één miljoen frank
om het op twee miljoen vijfhonderdduizend frank te brengen door
omzetting in het kapitaal van een bedrag van één miljoen frank op te
nemen uit de reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen;
2. afschaffing van de nominale waarde van de aandelen;

Les associés sont convoqués à l’assemblée générale extraordinaire qui
se tiendra devant le notaire Sylvain LINKER, à Jumet (chaussée de
Gilly 65), le lundi 21 décembre 1998, à 9 h 30 m, et qui aura pour ordre
du jour :
1. Rapports du conseil d’administration et du reviseur d’entreprises
sur la fusion projetée, à savoir la fusion par absorption de la société
anonyme « Immowa », ayant son siège à 6041 Charleroi (Gosselies),
avenue Jean Mermoz 29.
2. Proposition de constater la dissolution sans mise en liquidation
de la société absorbée.

5. bevoegdheid aan de raad van bestuur om gedurende een periode
van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit in één
of meerdere malen het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag
van twee miljoen vijfhonderdduizend frank.

3. Proposition d’augmenter le capital à concurrence de SOIXANTECINQ MILLIONS SIX CENT TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT-NEUF (65.634.389) FRANCS pour le porter de DEUX
CENT MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE
SEPT CENT DIX (200.482.710) FRANCS à DEUX CENT SOIXANTE-SIX
MILLIONS CENT DIX-SEPT MILLE NONANTE-NEUF (266.117.099)
FRANCS, par la création de cent dix (110) parts de capital sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du premier septembre mil neuf cent nonante-huit,
destinées à être échangées avec les actions de la société apporteuse.

Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld, inbreng in natura
van materiële of immateriële goederen, dit binnen de wettelijke
grenzen, of nog door omzetting van reserves;

4. Proposition d’annuler purement et simplement les cent dix (110)
parts créées, pour éviter que la société ne détienne une partie de ses
propres parts.

3. vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging;
4. verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 33bis
van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen;

6. aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de besluiten die zullen worden genomen over de
voorgaande punten van de agenda.
De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, worden
verzocht hun aandelen aan toonder neer te leggen bij de maatschappelijke zetel, ten laatste op 13 november 1998, in overeenstemming met
artikel 27 van de statuten.
Uit de notulen, opgesteld op 12 december 1998, blijkt dat een eerste
algemene vergadering, die op regelmatige wijze was bijeengeroepen
om over dezelfde agenda te beraadslagen, niet geldig kon beraadslagen, omdat het door de vennootschappenwet en de statuten vereiste
aanwezigheidsquorum niet was bereikt. Daarom zal deze vergadering,
ongeacht het aantal aandelen die er zullen vertegenwoordigd zijn,
geldig beraadslagen en besluiten, in overeenstemming met artikel 70
van de vennootschappenwet.
(28517)

De raad van bestuur.

Mende, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen,

Et, en conséquence, proposition de réduire le capital à concurrence
de SOIXANTE-CINQ MILLIONS SIX CENT TRENTE-QUATRE MILLE
TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF (65.634.389) FRANCS pour le
ramener de DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLIONS CENT DIX-SEPT
MILLE NONANTE-NEUF (266.117.099) FRANCS à DEUX CENT
MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SEPT
CENT DIX (200.482.710) FRANCS.
5. Proposition de constater la réalisation effective de l’augmentation
et de la réduction de capital.
6. Proposition de modifier l’article 7 des statuts pour le mettre en
concordance avec les résolutions qui précèdent, en y ajoutant un
historique du capital.
7. Démissions et décharges des administrateurs de la société
absorbée.
8. Pouvoirs à conférer au gérant pour l’exécution des résolutions à
prendre sur les objets figurant à l’ordre du jour.
Les actionnaires sont invités à venir avec la preuve de la détention
de leurs titres lors de l’assemblée.
Les documents relatifs à la fusion projetée sont disponibles en l’étude
du notaire Linker ou au siège social de la société où tout détenteur de
titres pourra venir les consulter.
(28520)

Molenaarsstraat 111, 9000 Gent
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Gent, nr. 660

KBC Bonds, SICAV
rue Aldringen 11, L-1118 Luxemburg

Oproepingsbericht
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering, die zal gehouden worden op dinsdag 15 december 1998, te 11 uur,
ten huize van Mevr. G. Devriendt (zaakvoerster), Kleine Hertstraat 4,
te 8400 Oostende.

De algemene vergadering der aandeelhouders van KBC Bonds zal
plaatsvinden op 9 december 1998, om 15 uur op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, rue Aldringen 11, Luxemburg (Groothertogdom).

Dagorde : 1. Artikel 60 SWHV. 2. Goedkeuring jaarverslag. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 4. Aanwending van het
resultaat. 5. Kwijting aan zaakvoerder. 6. Rondvragen.

Dagorde :

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar artikel 22
der statuten inzake deponering van aandelen.
(28518)

1. Verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekeningen
30 september 1998 en van de winstverdeling.
3. Kwijting aan de bestuurders.
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