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Dmat Task Force publiceert model-clausules voor statuten
Model-clausules voor statuten moeten overgang naar dematerialisatie vereenvoudigen
De Dmat Task Force publiceert aanbevolen model-clausules voor aanpassing van de statuten
van vennootschappen ten gevolge van de wetgeving over de afschaffing en dematerialisering
van effecten aan toonder. De clausules werden opgesteld door de Koninklijke Federatie van het
Belgische Notariaat.
Waarom moeten de statuten gewijzigd worden?
De vorm waarin een vennootschap effecten kan uitgeven, vastgelegd in de statuten. De meeste
Belgische vennootschappen voorzien in de mogelijkheid om aandelen en / of obligaties aan toonder uit
te geven. Vanaf 1 januari 2008 zal de uitgifte van effecten aan toonder wettelijk niet meer toegelaten
zijn en kunnen nieuwe effecten enkel op naam of in gedematerialiseerde vorm uitgegeven worden. Om
de afschaffing van effecten aan toonder en de mogelijkheid van gedematerialiseerde effecten te
voorzien in de statuten dienen deze gewijzigd te worden.
Hoe kunnen de statuten gewijzigd worden?
Er worden door de Dmat Task Force verschillende modellen van statutaire clausules voorgesteld als
hulp voor de vennootschappen die de noodzakelijke aanpassingen onderzoeken van hun statuten. De
gewijzigde clausules kunnen worden aangepast in functie van de specifieke situatie van elk van de
betrokken vennootschappen – afhankelijk bijvoorbeeld of de effecten al dan niet genoteerd zijn op een
gereglementeerde market en naargelang van de benadering die de vennootschappen wensen te
hanteren met betrekking tot toegelaten vormen van effecten. De normale procedures voor
statutenwijziging zijn van toepassing voor het aanbrengen van de vereiste aanpassingen.
Een overzicht en de tekst van de voorgestelde clausules kunnen geraadpleegd worden op
www.dmat.be.
Het wijzigen van de statuten is slechts het begin...
De omzetting van effecten aan toonder zal niet gebeuren door de statutenwijziging alleen. Voor de
praktische uitwerking van de dematerialisatie dient de vennootschap contact op te nemen met een
vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder. De vereffeningsinstellingen – Euroclear Belgium
en de Nationale Bank van België – zijn vooral belangrijk voor vennootschappen waarvan de effecten
actief verhandeld worden. De lijst van erkende rekeninghouders zal door de Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen bekend gemaakt worden.
De statutenwijziging en de aanstelling van een vereffeningsinstelling of erkende rekeninghouder dienen
ook gepubliceerd te worden. Daarnaast is er ook nood aan duidelijke informatie van de aandeelhouders,
investeerders en tussenpersonen. Daarbij moeten de praktische gevolgen van de statutenwijziging niet
uit het oog verloren worden. Zo moet duidelijk gemaakt worden of de vennootschap al dan niet de
reeds bestaande effecten aan toonder nog blijft erkennen na 1 januari 2008. Indien dit niet het geval is,
betekent dit onder meer dat de houder van een aandeel aan toonder geen dividend zal kunnen innen
zonder het aandeel eerst om te zetten naar een aandeel op naam of een gedematerialiseerd aandeel.

Om meer te weten:
•

De model-clausules zijn beschikbaar op de website van de Dmat Task Force .
>> Ga naar de website

•

Verdere vragen over de wijziging van de statuten worden op de FAQ bladzijde van de website
beantwoord
>> Ga naar de FAQ

•

De Dmat Task Force organiseert op 18 januari 2007 een infosessie met de laatste stand van zaken
>> Registreer nu!

