Warehouses Estates Belgium sca
“We are building opportunities“

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
De gewone algemene jaarvergadering van aandeelhouders van 14 december 2010
heeft met eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de
volgende beslissingen aangenomen :
• Het proces verbaal van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van
8/12/2009 is goedgekeurd;
• De jaarrekening die op 30/09/2010 werd afgesloten, is goedgekeurd.
• Verlenen van kwijting aan de zaakvoerdster voor de uitoefening van haar mandaat
tijdens de periode van 01/10/2009 tot 30/09/2010.
• Verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens de periode van 01/10/2009 tot 30/09/2010.
• Goedkeuring van de overdracht van 41.335 € van de post “overgedragen resultaat
van voorgaande boekjaren” naar de post “netto-resultaat van het huidige boekjaar”.
• Goedkeuring van de uitkering van een dividend per aandeel van netto 2,56 € na
aftrek van de roerende voorhefﬁng.
• De algemene vergadering verlengt het mandaat van de commissaris-revisor van de
Vennootschap, vertegenwoordigd door Deloitte, bv o.v.v.e. cvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 240, (RPR 0429.053.863),
in de persoon van dhr. Rik Neckebroeck, bedrijfsrevisor, onder voorbehoud van
goedkeuring door de CBFA, voor een termijn van drie jaar tegen een jaarlijkse
vergoeding van 30.000 €.
• De algemene vergadering verlengt het mandaat van de in functie zijnde vastgoeddeskundige, Winssinger & Vennoten s.a., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, (RPR 0422.118.165).
in de personen van dhr B. Forgeur, Managing Director, en dhr C. Ackermans,
Director, voor een termijn van drie jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van 60.000 €.
Het dividend wordt vanaf 21/12/2010 betaalbaar gesteld tegen overhandiging van
coupon nr. 13 aan de loketten van de DEXIA-bank.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Caroline WAGNER
Tel : +32.(0)71.259.294
Mobile :+32.(0)475.701.294
cwagner@w-e-b.be

Pierre HIGUET
Tel : +32.(0)71.259.253
Mobile :+32.(0)498.900.253
phiguet@w-e-b.be

Het jaarverslag is beschikbaar op de maatschappelijke zetel of kan geraadpleegd worden op de
website www.w-e-b.be.
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