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Verslag van de Raad van Bestuur van 17 maart 2020 overeenkomstig artikel 7:154 van
het Wetboek van vennootschappen en verengingen inzake actualisatie van hot
voorwerp van de vennootschap

Overeenkomstig artikei 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen heeft
de raad van bestuur van GEmv de eer u verslag uit te brengen over het voorstef om in het
kader van een bredere stafutenwijziging om de statuten van de vennootschap in lijn te
brengen met de bepaiingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
hot bestaande voorwerp (voorheen het maatschappejijk doe!) van de vennootschap aan een
actualisatie te onderwerpen.
Het voorstel tot actuaiisatie van het voorwerp zai warden voorgelegd aan de buitengewone
algemene vergadering van 12 mej 2020, en indien het vereiste quorum niet bereikt zou zijn,
aan de buitengewone aigemene vergadering van 24 juni 2020.
In dit verslag wordt, in overeen stemming met artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het voorstei tot actualisatie van het voorwerp toegelicht.
De artikelnummers van de statuten vermeid En dit bijzonder versiag betreffen de beoogde
nieuwe artikelnummers na goedkeuring van de integrate staiutenwijzjging.
Voorgesteide actualisatie van het voorwerp van de vennootschap
Vooreerst en ter voliedigheid vermeldt de raad van bestuur dat in het kader van de bredere
voorgestelde statutenwijziging om de statuten van de vennootschap in lijn te brengen met de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de notie 'Doel'
voortaan zal warden vervangen door de notie 'Voorwerp'.
Artikel 3, dat dus voortaan de titei 'Voorwerp' zai dragen, zal het integrale voormaiige doe!
van de vennootschap hernemen, met uitzondering van:
i. de structurele vervanging van het woord 'doe!' door het woord 'i/oo/we/p'; en
ii. de schrapping van de Iweede zin van het eerste lid van dit ariikel, meer bepaald:

"Zy zal zich in het bijzonder toeleggen op het verstrekken van kapltaat en
kapitaalsubstituten aan bestaande of op te richten ondernemingen, op investeringen
in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad, op strategische participaties en voornamelijk doch met beperkt tot de nutsbedrijven - en op hoogtechnologische
ondernemingen, en dit zowef in binnen- en buitenland."
Bijgevoig stelt de raad van bestuur voor aan de buitengewone algemene vergadering om de
tekst van artikel 3 ('Voo/werp') als volgt vast te stellen:
"Gimv heeft tot voorwerp h.et nemen van participaties in, ofhet verstrekken van financienngen
aan ondernemingen, in alie sectoren van indusine, handel of diensten.
Om dat voorwerp te bereiken kan Gimv onder meer bij wijze van inschnjving, inbreng, fusie,
samenwerking, financiele tussenkomst of anderszins een belang of deelneming vewerven in
alie bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedhjvigheden,
veren'fgingen. groepen, syndicaten voorstudie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die

gevormd zjjn met hot oog op het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het
opzetten van nieuwe projecten, zowe! in Belgie als in het buitenland waar/an het voomerp
verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en ie getde maken, alsook
. onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deeinemen aan het bestuur, de directie, de
controle en vereffenfng van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden
waan'n zij een betang ofdeefneming heeft
Zij mag alle financiele, commerciefe, industrieie, roerende en onroerende vem'chtingen doen,
a//e ondernemingen aangaan en in het afgemeen alie verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dat voowerp verband houden of van die aard zijn dat ze de
vemezenlijking ervan kunnen bevorderen of die aan de bescherming van hun patrimoniale
belangen beantwoorden.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondememingen, bednjvigheden,
verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstelien of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken."
Verantwoording van de voorgestefde wijziging
Zoals hierboven reeds vermeld, dient de voorgestelde wijziging in eerste instantie te worden
beoordeeld tegen de achtergrond van het voorstel tot een bredere statutenwijziging om de
statuten van de vennootschap in lijn te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootsc happen en verenigingen.
Bovendien sluit de formulering van de zin waarvan de schrapping wordt voorgesteld niet meer

volledig aan bij de huidige economische, strategische en juricfische realiteit waarin de
vennootschap thans opereert. De expliciete vermeiding van o.a, nutsbedrijven en
hoogtechnologische ondernemingen geeft niet langer het voliedige en accurate beeld weer
van de type bedrij'ven en activiteiten waarin de vennootschap thans in binnen- en buitenland
investeert, aangezien de vennootschap ook bijvoorbeeld investeert in ondernemingen die
diensten verstrekken in diverse sectoren zoals de gezondheidszorg of de voedmgssector.
Bij'gevolg is de raad van bestuur van oordeel dat een vereenvoudiging van de eerste zin die
alieen nog de essentie van het voorwerp van de vennootschap omvat (nl. het nemen van
participaties in, of het verstrekken van financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren
van industrie, handel ofdiensten), aangewezen is.

Om deze redenen verzoekt de raad van bestuur de aandeelhouders om de voorgestelde
actuaiisatie van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren,
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