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Betreft: Dematerialisatie van effecten

1. Uiterste datum van omzetting: 31 december 2013

Overeenkomstig de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de
effecten aan toonder (1), worden sinds 1 januari 2008 geen nieuwe effecten aan
toonder meer uitgegeven (cf art. 3, § 1).

Hierbij dient in herinnering te worden gebracht dat, ten gevolge van dezelfde
wet, uiterlijk tegen 31 december 2013 alle effecten aan toonder moeten zijn
omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten
(cf art. 7, § 1).

2. Betrokken effecten

Samengevat betreffen het voornamelijk de volgende effecten aan toonder: de
aandelen, winstbewijzen, obligaties, kasbons, warrants en certificaten uitgegeven
door vennootschappen naar Belgisch recht overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen (cf art. 2, 1°).

3. Verschuldigde taks bij de omzetting

Sinds 1 januari 2012 is er een taks verschuldigd bij het omzetten van effecten
aan toonder. Meer bepaald bedraagt deze belasting 1 % voor de omzetting die
werd gerealiseerd in de loop van het jaar 2012, en 2 % voor de omzetting die
wordt gerealiseerd in de loop van het jaar 2013 (cf art. 168 van het Wetboek
diverse rechten en taksen).

(I) BS 23 december 2005 .
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4. Te volgen procedure om de effecten aan toonder om te zetten

Een effect op naam is een effect waarvan de houder bekend is omdat hij
geregistreerd is in een register dat verplicht wordt bijgehouden op de zetel van
de vennootschap. Gedematerialiseerde effecten worden gedeponeerd op een
effectenrekening op naam van hun eigenaar bij een bank of financiële instelling
en ingeschreven in een elektronisch register.

De eigenaars van effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten kunnen te
allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam
(cf art. 462 W. Venn.), ongeacht wat de statuten hierover bepalen.

Wat de omzetting in gedematerialiseerde effecten betreft, moet de vennootschap
het type beoogde effecten kiezen en haar statuten dienovereenkomstig
aanpassen. Normaliter kunnen de statuten slechts worden gewijzigd door een
buitengewone algemene vergadering en bij notariële akte.

De wetgever heeft echter een "vereenvoudigde" procedure voorzien. De raad van
bestuur kan - vóór 31 december 2013 - via een notariële akte een
statutenwijziging doorvoeren. Deze soepelere procedure voor de raad van
bestuur laat echter niet altijd toe om de categorie van effecten aan toonder uit de
statuten te schrappen. Voor deze schrapping is steeds een buitengewone
algemene vergadering nodig.

5. Procedure na 31 december 2013

Het is raadzaam dat de bedrijfsrevisoren, indien nodig, de aandacht van hun
cliënten zouden vestigen op de hieronder weergegeven gevolgen die gepaard
zullen gaan met een niet-omzetting van de effecten aan toonder uiterlijk tegen
31 december 2013.

• 1 januari 2014

De effecten aan toonder waarvoor geen omzetting is aangevraagd, zullen op
1 januari 2014 in principe van rechtswege worden omgezet in
gedematerialiseerde effecten en ingeschreven in een effectenrekening op naam
van de emittent. Als de statuten van de emittent op dat moment echter de uitgifte
van gedematerialiseerde effecten nog niet vermelden, worden de effecten
omgezet in effecten op naam.

Alle bijbehorende rechten (zoals het stemrecht, recht op dividend, enz.) worden
geschorst tot het moment waarop de houder zich bekendmaakt met zijn effecten
aan toonder en de omzetting ervan vraagt.

De houder van de effecten aan toonder kan tot 31 december 2014 verkrijgen dat
zijn effecten worden ingeschreven op zijn naam in het register van effecten op
naam of op een effectenrekening gehouden door de emittent, een erkend
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rekeninghouder of een vereffeningsinstelling (cf art. 10 van de wet van 14
december 2005).

• 1januari 2015

Alle fysiek geleverde Belgische effecten waarvan de eigenaar onbekend blijft op
datum van 1 januari 2015 worden door hun emittent "te koop" aangeboden of
verkocht. De opbrengst daarvan maakt de emittent, na aftrek van de kosten, over
aan de Deposito- en Consignatiekas (cf art. 11, §§ 1 en 2 van de wet van
14 december 2005).

De eigenaar van de verkochte effecten heeft het recht om de opbrengst van zijn
verkoop te vorderen, maar dan moet de eigenaar een boete betalen van 10 % per
begonnen jaar vanaf 1 januari 2016 (cf art. 11, § 3 van de wet van 14 december
2005). Met andere woorden, tegen 2025 is de opbrengst dus verdwenen en zijn
de effecten helemaal waardeloos geworden.

De effecten die op datum van 30 november 2015 niet verkocht zijn, worden door
de emittent bij de Deposito- en Consignatiekas neergelegd (cf art. 11, § 4 van de
wet van 14 december 2005).

Met confrateme1e groeten,

Daniel KROES

Voorzitter


