Statuten AFS cvba
Elisabethlaan 156 - 2600 BERCHEM
Handelsregister van Antwerpen nr. 177.626
************************************************************
AFDELING I – RECHTSVORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm - benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De naam van de vennootschap luidt: “AFS”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen (district
Berchem), Elisabethlaan 156.
Het orgaan dat overeenkomstig artikel 17 van deze statuten belast is met het
bestuur van de vennootschap, kan de zetel door een gewone beslissing
verplaatsen in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel. De vennootschap kan verschillende exploitatiezetels hebben.
Artikel 3 – Doel
De vennootschap heeft voor doel de groothandel en detailhandel, de aankoop,
verkoop, inhuurneming en verhuur, en de uitbating van apotheken; de verhuur
van werk en diensten van geranten van officina’s; het uitbaten van laboratoria;
de sociale voorzieningen voor vennoten en hun naastbestaanden; het
verrichten van diensten die met voorgaande verband houden. Voor de sociale
voorzieningen kan de vennootschap een steunfonds oprichten. De
vennootschap kan alle handelingen stellen, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
AFDELING II – KAPITAAL – AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en is deels vast en deels veranderlijk.
Het wordt gesplitst in aandelen met een nominale waarde van HONDERD
EURO (€ 100,00) elk.
Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij
besluit van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de
voorschriften voorzien voor de wijziging van de statuten.
Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk
verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten.
De verhoging, respectievelijk vermindering vindt plaats door storting,
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respectievelijk terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden
zonder dat de statuten van de vennootschap dienen gewijzigd te worden.
Artikel 6 – Vast gedeelte van het kapitaal
Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN EURO (€
1.000.000,00).
Het aantal aandelen dat overeenstemt met het vast gedeelte van het kapitaal
moet te allen tijde onderschreven zijn.
Artikel 7 – Aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen
dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap. Aan iedere vennoot wordt
op zijn verzoek een certificaat uitgegeven met vermelding van het aantal
aandelen dat hij bezit. De raad van bestuur heeft echter het recht een maximum
aantal aandelen te bepalen waarop elke vennoot mag inschrijven. Er kan
slechts ingetekend worden op bijkomende aandelen na de algemene
vergadering die de nieuwe waarde van het aandeel bepaald heeft en tot dertig
september van datzelfde jaar.
Artikel 8 – Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen uitsluitend worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke goedkeuring door de raad van bestuur welke beslist met een
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden; de overdracht kan
gebeuren, onder levenden of bij overlijden, aan medevennoten of aan personen
die als vennoot zijn aanvaard. Zo de toelating geweigerd wordt, moet het
bestuur deze beslissing, waartegen geen verhaal openstaat, niet
rechtvaardigen. Nadat een overdracht van aandelen door de raad van bestuur
is goedgekeurd, wordt zij onmiddellijk aangetekend in het register van
aandelen. Vanaf de aantekening in het register zijn de rechten, verbonden aan
de aandelen, overgedragen van de overlater aan de overnemer. De raad van
bestuur heeft het recht om het aantal aandelen vast te stellen dat door een
vennoot mag worden overgedragen.
De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing wanneer een
vennoot het aantal aandelen, dat hij heeft onderschreven, wenst te verminderen
of te vermeerderen.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
Zij zijn noch hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.
AFDELING III – VENNOTEN
Artikel 10 – Hoedanigheid
Het aantal vennoten is onbeperkt, maar bedraagt minimum drie vennoten.
Kunnen als vennoot aanvaard:
a. elkeen die houder is van het diploma van apotheker
b. het personeel in dienst van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AFS” of haar dochtervennootschappen
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c. rechtspersonen ter wille van hun statutaire doel
Vennoten kunnen slechts worden aanvaard mits voorafgaandelijke goedkeuring
door de raad van bestuur en mits de door de raad van bestuur vastgestelde
voorwaarden te onderschrijven. Deze toetredingsvoorwaarden worden door de
raad van bestuur vastgelegd en opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Vennoten dienen op minstens één aandeel van de vennootschap in te tekenen
met dien verstande dat deze intekening de aanvaarding inhoudt van de statuten
en het huishoudelijke reglement.
Artikel 11 – Aanvaarding
De raad van bestuur beslist met een gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige leden over de ingediende aanvraag tot lidmaatschap.
De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve
overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene
toetredingsvoorwaarden.
Het lidmaatschap van de nieuwe vennoten wordt slechts effectief na volstorting
van het aandeel of de aandelen en het aanbrengen van hun naam,
voorafgegaan door de datum en het aantal aandelen, in het register van
aandelen.
Artikel 12 – Uittreding
Ieder vennoot mag uit de vennootschap treden. De uittreding moet aan de raad
van bestuur kenbaar gemaakt worden door een aangetekend schrijven,
verzonden binnen de eerste zes maanden van het boekjaar. Een aanvraag tot
uittreding in de tweede helft van het jaar heeft pas rechtsgevolgen het
daaropvolgende boekjaar.
De raad van bestuur beslist hierover met gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige leden. Deze uittreding mag ondermeer worden geweigerd
indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het
bestaan ervan in het gedrang brengt.
De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot verstrijkt pas bij het einde van
het boekjaar waarin de uittreding rechtsgevolgen heeft, onverminderd de
toepassing van artikel 371 van het Wetboek van Vennootschapen.
Het niet meer voldoen aan de toetredingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel
10, betekent eveneens het einde van het lidmaatschap. De uitbetaling van de
aandelen zal geschieden volgens artikel 14.
Artikel 13 – Uitsluiting
Een vennoot kan uitgesloten worden wegens niet-naleving van de statuten of
van het huishoudelijk reglement voorzien voor de uitvoering hiervan of omwille
van elke handeling die strijdig is met de belangen van de vennootschap.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur met een gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en die het besluit moet
verantwoorden door opgave van de oorzaak of de redenen ervan. De vennoot
wiens uitsluiting voorgesteld wordt, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur binnen de maand nadat het
uitsluitingsvoorstel hem bij aangetekende brief is toegezonden en waarin
opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting.
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Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop
de uitsluiting is gegrond, wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur. De
uitsluiting wordt aangetekend in het vennotenregister en een eensluidend
afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen bij aangetekende brief
toegezonden aan de uitgesloten vennoot.
Art 14 – Terugbetaling van aandelen.
De uitgetreden of de uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde
van zijn aandeel zoals ze bepaald werd door de gewone algemene vergadering
betreffende het boekjaar waarin de uittreding rechtsgevolgen heeft. De
uitbetaling zal geschieden uiterlijk op het einde van het jaar waarin deze
gewone algemene vergadering plaatsvond.
De uittredende of uitgesloten vennoten kunnen in geen geval de vereffening
van de vennootschap vragen, noch de zegels doen leggen op de goederen en
waarden der vennootschap.
De waarde van het aandeel bij een vraag tot gedeeltelijke terugbetaling is de
waarde bepaald door de laatste gewone algemene vergadering.
Artikel 15 – Vergoeding bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of
onbekwaamverklaring
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of
onbekwaamverklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen,
schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen
zoals ze bepaald werd door de gewone algemene vergadering betreffende het
boekjaar waarin hogergenoemd feit zich heeft voorgedaan.
De raad van bestuur is gemachtigd de rechten van de erfgenamen in
onverdeeldheid te schorsen, totdat één enkel persoon of titularis wordt
aangewezen.
Artikel 16
De algemene vergadering kan te allen tijde een fonds oprichten, obligaties en
dergelijke uitgeven.
AFDELING IV - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 17 – Raad van bestuur – Samenstelling – Werking – Kandidatuurstelling.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld
is uit minimum zeven en maximum tien leden, benoemd door de algemene
vergadering.
De bestuurders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde ontslagen
worden.
De leden van de raad van bestuur zijn aangesteld voor een termijn van zes jaar.
Elke twee jaar wordt een derde van de mandaten beëindigd. De mandaten
eindigen steeds na de gewone algemene vergadering. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar.
In het voorkomend geval, licht de raad van bestuur uiterlijk twee maanden voor
de jaarlijkse algemene vergadering de vennoten in van de vrijgekomen
mandaten der bestuurders. Daartoe wordt een schrijven aan de vennoten
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verstuurd per gewone post aan het adres, zoals dit in het aandelenregister is
genoteerd. De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder dienen binnen de
vijftien dagen na de bekendmaking van de vacature te worden ingediend door
middel van een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de raad van
bestuur. De raad van bestuur onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de
statutaire voorwaarden om bestuurder te worden en brengt hierover verslag uit
bij de algemene vergadering.
Artikel 18 Bestuurders
Kunnen door de algemene vergadering tot bestuurder worden gekozen:
vennoten die natuurlijke personen zijn en op het ogenblik van hun verkiezing
tenminste gedurende twee jaar aandeelhouder zijn van de vennootschap, op
voorwaarde dat zij praktische ervaring hebben in het besturen van een
vennootschap en de ouderdom van 65 jaar niet overschreden hebben. Voor de
uittredende bestuurders van wie het mandaat van bestuurder aan herverkiezing
toe is, geldt de leeftijdsgrens niet.
Een opdracht van bestuurder is onverenigbaar met:
- een betrekking als werknemer van de vennootschap
- mandaten of functies in verenigingen, organisaties of vennootschappen,
waarvan de uitoefening strijdig zou kunnen zijn met de belangen van de
coöperatieve vennootschap
- de uitsluiting als vennoot, overeenkomstig artikel 13 van de statuten.
Elke bestuurder is ertoe gehouden de raad van bestuur onmiddellijk schriftelijk
in te lichten van de onverenigbaarheden betreffende zijn persoon.
De raad doet hierover binnen de dertig dagen een uitspraak, na de bestuurder
te hebben gehoord. In geval de raad oordeelt dat er een onverenigbaarheid is,
deelt zij deze beslissing door middel van een aangetekend schrijven binnen de
acht dagen mee aan de betrokken bestuurder. Van het ontslag van de bestuurder wordt het door de wet voorgeschreven uittreksel neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel.
Tegen de beslissing van de raad is geen verhaal mogelijk.
Artikel 19 Vacature
Indien een plaats van bestuurder vrijkomt kan de raad van bestuur in zijn
vervanging voorzien. Bijkomende bestuursmandaten kunnen door de raad van
bestuur ingevuld worden zolang het maximum aantal bestuurders niet bereikt is.
In beide gevallen zal aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd
worden om dit mandaat te bevestigen.
De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn
voorganger.
Artikel 20 – Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een
opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een
vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een
participatie in de vennootschapswinst zijn.
Artikel 21 – Verantwoordelijkheid – voorzitter – vervanging
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan wanneer het
gaat om zaken van de vennootschap. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de
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uitvoering van hun opdracht, elk in het bijzonder zonder dat enige solidariteit
tussen hen bestaat.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Ingeval de voorzitter
belet is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter.
Artikel 22 – Werking
De raad van bestuur vergadert telkens het belang der vennootschap dit vereist.
De vergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap tenzij in de
uitnodiging een andere plaats is aangeduid. De raad van bestuur wordt
bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering
en worden ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering per brief,
telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Bij
hoogdringendheid kan de oproeping binnen een kortere termijn en mondeling
gebeuren, mits deze mondelinge uitnodiging zo snel mogelijk en in ieder geval
voor de vergadering schriftelijk bevestigd wordt.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, met uitzondering van de beslissingen over
reglementen in uitvoering van art. 23 die met een bijzondere meerderheid van
drie/vierden van de stemmen genomen dienen te worden.
Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.
Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur blijken uit de verslagen die
ondertekend worden door ten minste de meerderheid van de leden van de raad
van bestuur. Alle afschriften en uittreksels, ter voorlegging in rechte of voor
andere doeleinden worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 23 – Bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap,
met uitzondering van die welke de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt. De raad van bestuur kan daartoe reglementen
opstellen, onder meer tot uitvoering van hetgeen statutair bepaald is.
Artikel 24 – Delegatie van bevoegdheid – dagelijks bestuur
Behoudens bijzondere volmacht bij afzonderlijke akte wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handtekenend. Het
dagelijks bestuur en de daarmee overeenkomende vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden opgedragen aan een of meer personen, al dan
niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden, daartoe benoemd door de
raad van bestuur. Het uittreksel van de beslissing betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet binnen de vijftien dagen neergelegd worden ter griffie
van de rechtbank van koophandel. De aansprakelijkheid van het dagelijks
bestuur wordt ten aanzien van hen aan wie het is opgedragen, bepaald
overeenkomstig de algemene regels van de lastgeving.
Artikel 25 – Controle
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De controle over de verrichtingen der vennootschap wordt uitgeoefend door een
commissaris, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. De algemene vergadering stelt een bezoldiging vast in
overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
AFDELING V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26 – Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten. Een gewone algemene
vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Deze vergadering vindt
plaats op de tweede maandag van de maand mei om twintig uur dertig op de
maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de uitnodiging. Indien deze
dag een feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Door de zorgen van de raad van bestuur zal een aanwezigheidslijst opgemaakt
worden en door de aanwezige vennoten ondertekend worden voor de aanvang
der algemene vergadering.
Artikel 27 – Oproeping
De algemene vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad
van bestuur, bij schrijven verstuurd tenminste vijftien kalenderdagen voor de
vergadering, met vermelding van de agendapunten en wordt ondertekend door
de voorzitter en de secretaris.
Algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van
bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt. De raad van bestuur
moet een algemene vergadering bijeenroepen telkens de commissaris of één of
meer vennoten die één vijfde van de aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit
op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven.
Algemene vergaderingen aldus aangevraagd moeten door de raad van bestuur
bijeengeroepen worden binnen de maand volgend op de aanvraag en zij
moeten plaats hebben uiterlijk binnen de vijftien dagen daaropvolgend.
Artikel 28 - Vertegenwoordiging
Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een ander vennoot. De raad van bestuur zal de vorm der volmachten
bepalen en deze zullen vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering
neergelegd worden ten zetel van de vennootschap.
Artikel 29 – Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij
ontstentenis door een bestuurder door de raad van bestuur aangeduid. De
voorzitter duidt de secretaris aan, de vergadering kiest twee stemopnemers.
De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de
secretaris vormen het bureau van de vergadering.
Artikel 30 – Stemrecht
Iedere vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit, nochtans mag het
aantal door ieder geldig uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als
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lasthebber, niet hoger liggen dan één/tiende van het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 31 – Aanwezigheidsvereiste - Beslissingsquorum
De besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid der stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
De buitengewone algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te
brengen in de statuten mits de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn
aangegeven in de oproeping en indien ten minste de helft van de vennoten
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Een wijziging
van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierden van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen heeft verkregen.
De voorzitter heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering ten hoogste drie
weken uit te stellen. Deze verdaging is enkel mogelijk indien het gaat om
goedkeuring van de jaarrekening en doet, tenzij de algemene vergadering het
anders beslist, geen afbreuk aan de andere reeds genomen besluiten. De
volgende vergadering zal over de punten van de agenda welke verdaagd
werden beslissen.
Artikel 32 – Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
voorzitter en door minstens twee leden van het bureau. De in en buiten rechte
voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter
en de secretaris.
AFDELING VI - BOEKJAAR – JAARREKENING
Artikel 33 – Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 34 – Inventaris – Jaarrekening
Bij het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op,
alsmede de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) en de door
de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring
moeten worden voorgelegd.
Artikel 35 – Bekendmaking en goedkeuring jaarrekening – Kwijting aan
bestuurders en commissaris.
Het jaarverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de
commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering. De algemene
vergadering keurt de jaarrekening goed. De algemene vergadering bepaalt de
waarde van het aandeel op basis van een voorstel van de raad van bestuur.
Deze waarde blijft ongewijzigd van de ene vergadering tot de andere.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit
over het kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris.
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De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de
Nationale Bank van Belgie

AFDELING VII - VERDELING VAN DE WINST
Artikel 36 – Winstverdeling
Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:
1) vijf procent (5 %) aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft
(deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt).
2) een dividend kan voorzien worden op de volgestorte aandelen met een
maximum van de waarde bepaald door de Nationale Raad van de Cooperatie
conform het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.
3) de eventuele toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden
uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben
gedaan.
4) het resterende bedrag wordt overgeheveld naar het reservefonds of naar
speciale fondsen, ofwel krijgt het zulke bestemming als de algemene
vergadering zal goedvinden.
Bij verlies mag het nadelige saldo worden overgedragen.
AFDELING VIII - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37 – Ontbinding
De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder
dan het wettelijke minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het
statutaire minimum daalt.
Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering
volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.
In geval van ontbinding, ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene
vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de
wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.
Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van
rechtswege met de vereffening belast.
Artikel 38 – Terugbetaling
Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot
eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te
betalen. Het overblijvende saldo zal verdeeld worden over alle aandelen.
AFDELING IX - BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 40 – Woonstkeuze
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Iedere vennoot, bestuurder, commissaris of vereffenaar buiten België
woonachtig, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen
met de vennootschap; zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats
gekozen te hebben in de maatschappelijke zetel, waar hem alle aanzeggingen,
aanmaningen en dagvaardingen geldig moeten worden betekend, alsmede alle
berichten of brieven moeten worden toegezonden.
Artikel 41 – Interpretatieregel
Voor al wat niet in deze statuten is voorzien verklaren de vennoten te verwijzen
naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Ware één of andere clausule van de statuten in strijd met gebiedende of
verbiedende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, dan zal zij
als niet geschreven moeten worden aanzien, maar de geldigheid van de
vennootschap wordt er niet door aangetast.
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