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Brussel, 9 mei 2018 

 

Mevrouw, 

Mijnheer,  

 

De Raad van Bestuur heeft de eer u mee te delen dat, aansluitend op de gewone algemene 

vergadering, op vrijdag 15 juni 2018 om 10.30 uur, ten zetel van de vennootschap te 1000 

Brussel, Simon Bolivarlaan 34 (“ENGIE Tower”), een buitengewone algemene vergadering zal 

plaatsvinden. De vennoten zullen gevraagd worden zich uit te spreken over de volgende wijziging 

van artikel 14.2 van de statuten van de vennootschap: 

 

Artikel 14.2. 

 

“a) Nieuwe vennoten B kunnen worden aanvaard indien zij meerderjarig zijn en omwonenden 

zijn van een Productiecentrale die door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 6.2 van deze 

statuten werd toegewezen. De aandelen behoren tot de subcategorie waaraan de Productiecentrale 

werd toegewezen overeenkomstig artikel 6.2 van deze statuten en waarvan de nieuwe vennoten B 

omwonenden zijn. Indien ze omwonenden zijn van meer dan één Productiecentrale, dan kunnen 

ze kiezen op welke aandelen van de betrokken subcategorieën in te schrijven, met dien verstande 

dat ze mogen inschrijven op aandelen van meer dan één subcategorie. 

 

Omwonenden zijn voor de toepassing van dit artikel 14.2.a), de natuurlijke personen die hun 

woonplaats hebben in de gemeente waarvan tenminste een gedeelte van het grondgebied binnen 

een door de raad van bestuur bepaalde afstand ligt van elke mast van het betrokken 

windmolenpark of van de betreffende Productiecentrale voor hernieuwbare energie. De afstand 

kan verschillen naargelang de Productiecentrale.  

 

b) Nieuwe vennoten B kunnen eveneens aanvaard worden indien zij meerderjarig zijn en een 

economische activiteit uitoefenen in de bedrijfskantoren van ondernemingen op wiens terrein een 

Productiecentrale ligt. De aandelen behoren tot de subcategorie waaraan de Productiecentrale 

werd toegewezen overeenkomstig artikel 6.2 van deze statuten en waar in de nabijheid hiervan de 

nieuwe vennoten B tewerkgesteld zijn. Indien ze een economische activiteit uitoefenen in 

bedrijfskantoren van ondernemingen op wiens terrein meer dan één Productiecentrale ligt of op 

meerdere locaties op wiens terrein een Productiecentrale ligt, dan kunnen ze kiezen op welke 

aandelen van de betrokken subcategorieën in te schrijven, met dien verstande dat ze mogen 

inschrijven op aandelen van meer dan één subcategorie.  

 

Economische activiteit wordt voor de toepassing van dit artikel 14.2.b gedefinieerd als zijnde elke 

activiteit volgens een overeenkomst waarbij wordt aangeduid dat (i) er een band van 
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tewerkstelling of samenwerking is met een onderneming op wiens terrein een Productiecentrale 

ligt en (ii) de gewoonlijke plaats van tewerkstelling of samenwerking zich bevindt in die 

bedrijfskantoren van de onderneming op wiens terrein een Productiecentrale ligt. Een band van 

tewerkstelling of samenwerking houdt alle situaties in waarin prestaties worden verricht tegen 

een vergoeding, met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, werknemers met een 

arbeidsovereenkomst (inclusief studenten, uitzendkrachten en werknemers van onderaannemers), 

zowel voor bepaalde als voor onbepaalde duur,, zowel voltijds als deeltijds, en natuurlijke 

personen die op zelfstandige basis hun diensten aanbieden. Kandidaat-vennoten worden geacht 

te voldoen aan deze voorwaarden mits voorlegging van een verklaring namens de onderneming, 

ondertekend door zowel een bevoegd persoon van de onderneming als de kandidaat-vennoot, 

waarin (i) hun tewerkstellingsband of samenwerkingsband met de onderneming en (ii) hun plaats 

van tewerkstelling of samenwerking op een terrein waar zich een Productiecentrale bevindt 

worden bevestigd.” 

 

De vennoten, die de intentie hebben om de betrokken buitengewone algemene vergadering bij te 

wonen, worden verzocht om voorafgaandelijk hun aanwezigheid te willen bevestigen uiterlijk op 

8 juni 2018, dit via een mail (met precisering van naam, voornaam en woonplaats) naar 

info@electrabelcogreen.com.  

 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Nico Priem 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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