Musical Rainbows CVBA
Een erkende Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met
maatschappelijke zetel te Groenestraat 58, 8930 Menen
Ondernemingsnummer: 0666.956.657 RPR Gent, Afd Kortrijk

INFORMATIEDOCUMENT
OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN IN BELGIË
voor een maximum bedrag van minder dan EUR 5.000.000

aan de personen die zich willen engageren in een Belgisch cultureel economisch
project met internationale uitbating met een maximum investering van EUR 5.000,00
per belegger
Inschrijvingsperiode van 13 februari 2017 tot en met 12 februari 2018

Dit informatiedocument is beschikbaar op de website www.musicalrainbows.be en op
de maatschappelijke zetel van Musical Rainbows CVBA te Groenestraat 58, 8930
Menen. Een afgedrukt exemplaar kan ook aangevraagd worden per e-mail via het emailadres jan@musicalrainbows.be of telefonisch via het nummer 03/292.31.92. Dit
informatiedocument is origineel enkel beschikbaar in het Nederlands. Een onofficiële
vertaling in het Frans is beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING
Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in, met inbegrip van het risico het geïnvesteerde
bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. De inschrijvers worden verzocht dit informatiedocument
aandachtig te lezen en om kennis te nemen van de risicofactoren die worden beschreven in dit
informatiedocument. Voor deze openbare aanbieding van aandelen is geen prospectus beschikbaar.

1

1.

BELANGRIJKE INLEIDENDE INFORMATIE

1.1.
Vooraf
Musical Rainbows CVBA is een erkende coöperatieve vennootschap overeenkomstig
de Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de
Coöperatie en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de
voorwaarden tot erkenning. Haar erkenning werd toegekend bij Ministerieel Besluit
van 20 december 2016 (Belgisch Staatsblad 31 januari 2017) met ingang van 1
december 2016.
Haar missie is de werving van coöperatief kapitaal met het oog op de investering
daarvan in live entertainment (podiumkunsten) producties waarvan een
dochtervennootschap van Music Hall Group NV producent of co-producent is en de
bevordering, de sensibilisatie en de promotie van culturele participatie in het
algemeen en live entertainment in zijn diverse toepassingen in het bijzonder.
De erkende coöperatieve vennootschap is een manier om anders te ondernemen.
Essentieel zijn de vrije toetreding voor nieuwe vennoten, de inperking van de
overheersende rol die een aandeelhouder zou kunnen spelen in de beslissingen van de
Algemene Vergadering en het ontbreken van een speculatief doel: de vennoten stellen
zich tevreden met een beperkte opbrengst aangezien zij geen lid zijn van de coöperatie
met de bedoeling zich zo snel mogelijk te verrijken, maar daarentegen een project
steunen dat verder gaat dan louter eigenbelang. Voor de belegger betekent dit
concreet een beperking van het jaarlijkse dividend tot maximum 6%, maar eveneens,
op basis van artikel 21, 6° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, een
vrijstelling van de roerende voorheffing (en personenbelasting) op het eerste
dividendbedrag van EUR 190,00 (aanslagjaar 2016).
De oprichting van Musical Rainbows CVBA werd ingegeven vanuit de wens een
coöperatief investeringsplatform te creëren voor individuen (naar analogie met de tax
shelter voor bedrijven) die onrechtstreeks willen investeren in een Belgisch cultureel
economisch project met internationale uitbating in de wereldwijde live entertainment
industrie. Musical Rainbows CVBA richt zich meer bepaald naar investeerders met
affiniteit voor culturele activiteiten en die geïnteresseerd zijn in de combinatie van een
cultureel en een beperkt financieel rendement.
Musical Rainbows CVBA heeft niet als doel publiekelijk aangetrokken financiële
middelen collectief te beleggen. Zij streeft geen winstmaximalisatie na voor haar
aandeelhouders maar heeft een uitgesproken culturele doelstelling. De nadruk ligt op
de culturele component.
Deze openbare aanbieding van aandelen in België wordt gericht aan personen die zich
willen engageren om België op de kaart te zetten als een regio waar de culturele
economie zich ontwikkelt (naar analogie met de filmindustrie) via Belgische creaties in
de live entertainment sector die nationaal en internationaal geëxploiteerd worden. Het
overheidsbeleid om de tax shelter voor de audiovisuele industrie vanaf 2017 uit te
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breiden naar de podiumkunsten is een enorme 'game changer' voor de live
entertainment industrie.
De totale tegenwaarde van deze aanbieding bedraagt minder dan EUR 5.000.000, dit
alles onder de voorwaarden zoals verder uiteengezet in dit informatiedocument.
1.2.
Prospectusvrijstelling
Deze openbare aanbieding van aandelen door Musical Rainbows CVBA in België heeft
een openbaar karakter in de zin van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de “Prospectuswet”).
Op basis van Art. 18 §1 van de Prospectuswet is Musical Rainbows CVBA vrijgesteld
van het opstellen van een prospectus voor openbare aanbiedingen van aandelen
omdat:
1) Musical Rainbows CVBA een erkende coöperatieve vennootschap is die beoogt om
haar vennoten bij de bevrediging van hun particuliere behoeften een economisch
of sociaal voordeel te verschaffen;
2) de totale tegenwaarde van de aanbieding minder bedraagt dan 5.000.000 euro; en
3) het maximumbedrag waarop kan worden ingeschreven in het kader van het
aanbod, beperkt is zodat bij afloop van dit bod geen enkele coöperant die op het
bod heeft ingeschreven aandelen in de coöperatieve vennootschap bezit voor een
nominale waarde van meer dan 5.000 euro.
1.3.
Risico’s verbonden aan een investering
Bij het nemen van een beslissing om op aandelen van een vennootschap in te
schrijven, dienen beleggers zich te baseren op hun eigen analyse van de voorwaarden
van de aanbieding, met inbegrip van de eraan verbonden voordelen en risico’s.
We verwijzen naar bijlage 1 bij dit informatiedocument, waarin alle risico’s zoals zij
voor een gereglementeerde aanbieding zouden luiden, worden opgesomd.
De opgesomde risico’s worden louter ter informatie gegeven en zijn dus niet bedoeld
als exhaustief juridisch of fiscaal advies. In geval van twijfel raden wij beleggers aan om
een professionele partij, gespecialiseerd in het verstrekken van advies over de
aankoop en verkoop van financiële instrumenten, te raadplegen.
1.4.
Geografische beperking
Deze openbare aanbieding van aandelen vindt uitsluitend plaats op het Belgisch
grondgebied. Dit informatiedocument mag niet worden bekendgemaakt of verspreid,
rechtstreeks noch onrechtstreeks, in eender welk land of rechtsgebied waar de
bekendmaking of verspreiding van dergelijke informatie onwettig kan geacht worden.
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1.5.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze openbare aanbieding van aandelen en dit informatiedocument wordt beheerst
door Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief
bevoegd kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot dit informatiedocument
en/of de openbare aanbieding.
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2.

MUSICAL RAINBOWS CVBA

2.1.
De huidige vennoten
Musical Rainbows CVBA is een erkende coöperatieve vennootschap onder Belgisch
recht. Haar huidige vennoten zijn Music Hall Group NV, Live Entertainment Foundation
(Stichting van openbaar nut) en Koinon CVA die samen brede ervaring hebben in de
culturele economie.
2.1.1. Music Hall Group
Music Hall Group start (naar aanleiding van de tax shelteruitbreiding naar de
podiumkunsten vanaf 2017) met een Belgisch productiehuis voor internationaal
exploiteerbare titels in de live entertainment sector. Hierbij zal Music Hall Group drie
verschillende productielijnen uitrollen:
1.
Studio 100 familiemusicals: Music Hall Group heeft een exclusief
samenwerkingsakkoord gesloten met Studio 100 en daarbij de exclusieve
rechten bekomen om de 7 familiemusicals van Studio 100 te actualiseren,
herproduceren en internationaal te vermarkten. Zodoende versterken de twee
grootste Vlaamse musicalproducenten elkaar: Studio 100 beschikt over een
sterke positie in Vlaanderen en Nederland, en Music Hall Group is een erkende
producent die de musicals kan internationaliseren en rendabiliseren naar het
voorbeeld van Peter Pan;
2.
De klassiekers (opera’s: Aïda, Nabucco, Carmina Burana, en balletten: het
Zwanenmeer, de Notenkraker): Music Hall Group zal onder andere
samenwerken met Franco Dragone , België’s grootste creatief genie die
wereldwijd erkend wordt, om deze internationaal gekende titels te actualiseren
met respect voor het verhaal en de muziek;
3.
De volwassen musicals, onder andere Charlie Chaplin, The Musical, Peter Pan,
Cinderella: Dit zijn het type musicals met een 7 tot 77 publieksbereik en een
hoog Broadway gehalte.
Door de uitrol van deze productielijnen zal Music Hall Group in staat zijn om een
portefeuille van kwalitatieve maar betaalbare tourproducties te internationaliseren op
de verschillende continenten. Door toedoen van de wereldwijde groei in middenklasse
is er meer en meer nood aan vraag naar dit soort producties.
2.1.2. Live Entertainment Foundation
Live Entertainment Foundation is een stichting van openbaar nut die als doelstelling
heeft om zoveel mogelijk kansarmen, gratis of tegen sterk verminderde tarieven te
laten genieten van cultuur. Armoede is immers niet alleen een kwestie van inkomen
maar evenzeer een geheel van uitsluitingen.
Music Hall Group is de initiatiefnemer van de stichting en heeft twee speerpunten:
1. Iedereen heeft recht op cultuur: Bepaalde groepen mensen kunnen om allerlei
redenen hun basisrecht op cultuur niet uitoefenen. Dat recht staat nochtans
ingeschreven in de Belgische Grondwet en maakt het voorwerp uit van artikel
27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Music Hall
Foundation wil mensen die omwille van financiële moeilijkheden, hun
sociaalculturele achtergrond, een handicap, hun leeftijd... niet op een gewone
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manier aan cultuur kunnen participeren, een hart onder de riem steken. De
foundation richt zich, zonder enig onderscheid, tot mensen die zonder hulp of
ondersteuning niet van cultuur kunnen genieten. Via allerlei acties geeft de
Music Hall Foundation hen kansen om hun basisrecht uit te oefenen.
2. Cultuurparticipatie als strijdpunt tegen armoede en sociale uitsluiting: Wie niet
over voldoende financiële middelen beschikt, kan niet volwaardig aan het
maatschappelijk leven deelnemen. Nochtans zijn een sociaal netwerk en
nieuwe contacten noodzakelijk om aan de toekomst te kunnen bouwen. Zij
vergroten onder meer de kans op een volwaardige job. Mensen die niet
rondkomen, kunnen niet naar het theater of de bioscoop, nodigen nog maar
weinig mensen meer uit en worden zelf ook niet meer uitgenodigd. Zo dreigen
ze in een sociaal isolement en een negatieve spiraal terecht te komen. Music
Hall Foundation maakt het deze mensen mogelijk om tegen een zeer lage prijs
een voorstelling in het theater bij te wonen. Zo kunnen ze niet alleen genieten
van al het moois dat cultuur te bieden heeft, maar krijgen ze ook de
gelegenheid hun sociaal isolement te doorbreken, nieuwe contacten te leggen
en daardoor ook hun zelfvertrouwen en -respect te herwinnen. Op die manier
draagt cultuurparticipatie bij tot het meer weerbaar maken van mensen met
financiële moeilijkheden, en speelt zij een belangrijke rol in
armoedebestrijding. Music Hall Foundation wil hiertoe uitgebreid haar steentje
bijdragen.
Life Entertainment Foundation is de nieuwe naam van Music Hall Foundation. De
oprichting van Musical Rainbows cvba en het in voege treden van de taks shelter voor
de podiumkunsten, zal een belangrijke boost teweegbrengen in de sector, waardoor
de stichting breder in de markt actief wil zijn, omdat meer spelers zich zullen
manifesteren in de markt.
2.1.3. Koinon CVA
Koinon CVA is de familieholding van de familie De Nolf en heeft een
meerderheidsbelang in het beursgenoteerde Roularta Media Group, opgericht in 1954.
Het is eigenaar van magazines zoals Trends en Knack/Le Vif/L’Express, van 50% in VTM,
alsook in gespecialiseerde uitgeverijen voor nichemarkten en drukkerijen.
Koinon CVA was ook mede-oprichter van Music Hall Group NV in 1988 en heeft nog
steeds een minderheidsbelang van 22% in de onderneming.
De vennootschap is dan ook door haar activiteiten in de geschreven en gesproken
media verbonden met de culturele sector, alsook door haar investeringsbeleid.
Als mede-oprichter van Musical Rainbows CVBA wil Koinon CVA de culturele sector, en
in het bijzonder de musicalsector, verder ondersteunen met financiële middelen, maar
ook met de ter beschikking stelling van kennis en ervaring.
2.2.
Werking
Musical Rainbows CVBA heeft als doel de werving van coöperatief kapitaal bij
particulieren met het oog op de investering daarvan in operationele
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projectvennootschappen die behoren tot de Music Hall Group, die telkens specifiek
opgericht worden voor de exploitatie van een duidelijk geïdentificeerde live
entertainment productie (bijv. Charlie Chaplin, Peter Pan, …).
Musical Rainbows CVBA verschaft werkkapitaal aan de operationele
projectvennootschappen bij voorkeur door middel van een lening met een duurtijd van
minimaal 5 en maximaal 10 jaar en een jaarlijkse interestvoet van 6% vast en 6%
variabel in de mate de beschikbare cashflow voor vergoeding van het eigen kapitaal dit
toelaat. Zoniet vervalt de betaling van de variabele intrestvoet voor dat jaar, maar kan
de betaling van een variabele intrestvoet het volgende jaar wel opnieuw onder
dezelfde voorwaarden plaatsvinden. De voorwaarden voor het verkrijgen en de
modaliteiten van een lening staan verder beschreven onder sectie 3 van dit
informatiedocument. De raad van bestuur van Musical Rainbows CVBA kan ook
beslissen om een participatie in het kapitaal van de productie te nemen.
Elke operationele vennootschap die fondsen van Musical Rainbows CVBA ontvangen
heeft, zal gedurende 10 jaar vanaf het verkrijgen van de lening of kapitaal co-debiteur
zijn voor de leningen aan andere operationele vennootschappen, telkens met een
globaal maximum van 25% van het bedrag van de verkregen lening of kapitaal, te
betalen uit de beschikbare cashflow1 voor vergoeding van het eigen kapitaal.
Deze jaarlijkse interestvoet van 6 + 6 %, ligt hoger dan de huidige kost voor
bankfinanciering en lager dan het verwachte rendement op de door de eigenaars van
de operationele projectvennootschap ter beschikking gestelde middelen, en dit
conform het risicoprofiel van de respectieve financieringen. Op deze wijze kan Musical
Rainbows CVBA financiële opbrengsten realiseren die zij bij voldoende winst en na
beslissing daartoe door de Algemene Vergadering als dividend kan uitkeren aan haar
vennoten.
Musical Rainbows CVBA mag een toekomstig jaarlijks dividend uitkeren van maximum
6% - het door de Nationale Raad voor de Coöptatie vastgelegd maximum – onder
voorbehoud van beslissing daartoe door de Algemene Vergadering. Het dividend
wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde van de aandelen.
Elke projectvennootschap zal gefinancierd worden met een lening of kapitaal vanuit
Musical Rainbows CVBA die nooit meer zal bedragen dan één derde van het budget
(naar analogie met de tax shelter) dat bij de start van het project ter beschikking zal
gesteld worden, een maximaal gebruik van de tax shelter (één derde van het budget)
1

Beschikbare cashflow: de gelden die vrij beschikbaar zijn na het voldoen van alle operationele
betalingen, het aanhouden van een normaal werkkapitaal, en nadat cash provisies aangelegd zijn voor
de werking van de operationele vennootschap voor de periode tot aan de volgende algemene
vergadering van de vennootschap, maar voordat enige vergoeding onder de vorm van dividend aan de
aandeelhouder(s) of intrest op aandeelhoudersleningen heeft plaatsgevonden.
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dat doorheen de realisatie van de productie geleidelijk aan overgemaakt zal worden,
en het saldo zal opgehaald worden doorheen de ticketverkoop van de productie in de
thuismarkt.
Elke operationele projectvennootschap zal een eenmalige vergoeding betalen aan
Musical Rainbows CVBA van EUR 25.000,00 op het moment van ontvangen van de
financiering.
Elk project zal volledig gefinancierd zijn op basis van deze financieringsbronnen, nog
voordat de internationale exploitatie van start zal gaan. De verdiensten voortkomend
uit de internationale exploitatie zullen jaarlijks aangewend worden voor het voldoen
van de verplichtingen onder de leningsovereenkomst tussen Musical Rainbows CVBA
en de operationele projectvennootschap, vooraleer enige vergoeding van het eigen
kapitaal gebeurt.
2.3.

Sociale voordelen voor coöperanten

Aan de vennoten kunnen de volgende sociale voordelen als cultureel dividend worden
toegekend:






Vrijkaarten voor avant-premières van producties die mede gefinancierd werden
door Musical Rainbows CVBA;
Mogelijkheid tot meet & greet van podiumkunstenaars;
Geleid bezoek achter de schermen van producties die mede gefinancierd
werden door Musical Rainbows CVBA;
Educatie op het vlak van cultuur in het algemeen en muzikale podiumkunsten
in het bijzonder, door middel van het organiseren van workshops, lezingen,
nieuwsbrieven etc;
Voorkooprecht voor producties die mede gefinancierd werden door Musical
Rainbows CVBA.

De toekenning van de sociale voordelen aan de leden wordt jaarlijks vastgesteld door
de Raad van Bestuur voor het komende boekjaar.
Musical Rainbows CVBA zal voorzien in een jaarlijks sociaal voordeel minimaal
bestaande uit minstens één avant-première uitnodiging per 1.000 euro investering en
een uitnodiging voor een cultureel informatie moment met betrekking tot de
activiteiten van de oprichters. Indien in een bepaald jaar geen avant-premières
beschikbaar zijn, zal Music Hall Group een waardig alternatief voorstellen.
2.4.
Music Hall Group – Huidige toestand
Music Hall Group werd 30 jaar geleden opgericht door GIMV, de familie Denolf (Koinon
CVA) en de familie Allaert. Op heden zijn de aandeelhouders de familie Allaert (78%)
en de familie Denolf (doorheen de familieholding Koinon CVA) (22%).
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Music Hall Group heeft de voorbije jaren een sterke reputatie als producent van onder
andere Cats, Notre Dame de Paris, Les Misérables, Phantom of the Opera, Oliver,
Romeo and Julia, Peter Pan, Aïda, Nabucco, La Traviata, La Bohème, … De in 2012
gecreëerde productie Peter Pan heeft aansluitend op zijn succesvolle start in Vorst
Nationaal de productie internationaal2 geëxploiteerd met een totaal omzetvolume tot
op heden van meer dan 6 miljoen euro.
Music Hall Group heeft een vastgoedportefeuille van 3 concert- en theaterzalen (Vorst
Nationaal, Capitole Gent en de Stadsschouwburg Antwerpen). Deze 3 zalen worden op
lange termijn gehuurd en geëxploiteerd door Antwerps Sportpaleis NV sinds 1/10/13
waardoor Music Hall Group zich kan toeleggen op produceren en internationaliseren.
Music Hall Group heeft tevens een promotieafdeling (een reclamebureau voor live
events in België).
De belangrijkste cijfers van Music Hall Group NV zijn de volgende:
In miljoen euro (Balans)
Imm. VA
Mat. VA
Fin. VA
Vlottende activa
Totaal balans
Eigen vermogen
Fin. Schulden >1j
Fin. Schulden <1j
Oper. Schulden
In
miljoen
euro
(Resultatenrekening)
Omzet
Directe kosten
EBITDA
Afschrijvingen
EBIT
Fin. Resultaat
Uitz. Resultaat
Winst voor belastingen
Netto winst

2

31/7/2015
0.1
7.7
18.4
4.6
30.8
18.5
7.1
4.0
1.2
31/7/2015

31/7/2014
0.1
9.3
15.6
7.6
32.6
18.7
7.0
4.9
2.0
31/7/2014

31/7/2013
1.6
8.5
11.0
5.4
26.5
11.1
1.9
6.3
7.2
31/7/2013

2.4
-0.9
1.5
-1.6
-0.1
-0.1
0.0
-0.2
-0.2

4.4
-4.8
-0.4
-1.4
-1.7
-0.2
11.0
9.1
9.0

6.5
-6.2
0.3
-0.3
0.0
-0.1
0
-0.1
-0.1

Gespeeld in verschillende locaties in Nederland en UK, Abu Dhabi, Singapore, …
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De onderneming heeft vooral geïnvesteerd in haar vastgoedportefeuille en in
deelnemingen in dochtervennootschappen. Zij doet dat voor meer dan de helft met
eigen vermogen.
De omzet en kosten van de onderneming is de laatste jaren gedaald. Deze beweging
komt voort uit de verschuiving van operationele activiteiten naar
dochtervennootschappen en de omvorming naar een holding.
Hierbij werd de exploitatie van de vastgoedmaatschappijen (dochterondernemingen
van Music Hall Group) verhuurd aan het Antwerps Sportpaleis NV.
2.5.

Live Entertainment Foundation – Huidige toestand

De Live Entertainment Foundation is niet verplicht jaarrekeningen neer te leggen. De
stichting helpt jaarlijks meer dan 10.000 kansarmen en meer dan 20.000
schoolkinderen om toegang te krijgen tot cultuur.
Om ervoor te zorgen dat de tickets terechtkomen waar ze moeten komen werkt de
stichting samen met structurele partners zoals ‘Het Fonds Vrijetijdsparticipatie’,
OCMW’s en verenigingen die zich richten tot kansengroepen. De stichting verkoopt
zelf dus geen tickets, maar laat deze verdelen door deze structurele partners.
De huidige partners/mecenassen die de Live Entertainment Foundation ondersteunen
zijn vandaag:
 BDO;
 Clarebout;
 Sherpa.be;
 Music Hall;
 Gusto;
 Melitta;
 Roularta Media Group;
 Nationale Loterij;
 Crelan;
 Intersig.
2.6.

Koinon CVA – Huidige toestand

De belangrijkste cijfers van Koinon CVA zijn de volgende:
In miljoen euro (Balans)
Imm. VA
Mat. VA
Fin. VA
Vlottende activa
Totaal balans
Eigen vermogen
Fin. Schulden >1j

31/12/2015
0.0
2.8
172.1
30.2
205.1
204.7
0.0

31/12/2014
0.0
2.9
97.7
34.5
135.1
134.9
0.0

31/12/2013
0.0
0.0
204.4
0.0
204.4
256.3
0.0
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Fin. Schulden <1j
Oper. Schulden

In
miljoen
euro
(Resultatenrekening)
Omzet
Directe kosten
EBITDA
Afschrijvingen
EBIT
Fin. Resultaat
Uitz. Resultaat
Winst voor belastingen
Netto winst

0.0
0.4

0.0
0.2

0.0
0.3

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

0.8
0.6
0.2
0.2
0.0
-0.1
69.9
69.8
69.7

0.9
0.7
0.2
0.2
0.1
2.6
-75.1
-72.4
-72.4

0.0
-0.1
-0.1
0.0
-0.1
0.0
-26.0
-26.1
-26.1

Koinon CVA is een holding waarin de belangen van de familie De Nolf zijn
ondergebracht. Het betreft de participaties in Roularta Media Group, Music Hall Group
en andere vennootschappen.
De resultatenrekening toont een grillig verloop van de uitzonderlijke resultaten, wat
voortkomt uit de waardering van de onderliggende financiële activa.
2.7.

Aandeelhouderschap Musical Rainbows CVBA

Music Hall Group NV is houder van 14 aandelen categorie A en vertegenwoordigt
veertienduizend euro (€ 14.000,00) van het kapitaal van Musical Rainbows CVBA.
Overeenkomstig de statuten, vertegenwoordigen de aandelen categorie A een
nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
Live Entertainment Foundation is houder van 14 aandelen categorie B en
vertegenwoordigt veertienduizend euro (€ 14.000,00) van het kapitaal van Musical
Rainbows CVBA. Overeenkomstig de statuten, vertegenwoordigen de aandelen
categorie B een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
Koinon CVA is houder van 7 aandelen categorie C en vertegenwoordigt zevenduizend
euro (€ 7.000,00) van het kapitaal van Musical Rainbows CVBA. Overeenkomstig de
statuten, vertegenwoordigen de aandelen categorie C een nominale waarde van
duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
De A-, B-, en C-vennoot zijn momenteel de enige vennoten van Musical Rainbows
CVBA.
2.8.
Meer informatie omtrent Musical Rainbows CVBA
De vennootschapsrechtelijke informatie, onder meer inzake de aandelen, het bestuur
en het aandeelhouderschap staat vermeld in bijlage 2 bij dit Informatiedocument.
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Actuele informatie over de activiteiten van Musical Rainbows CVBA is te vinden op de
website: www.musicalrainbows.be. Op de website staan ook de krijtlijnen inzake de
culturele participatie van de vennoten, een aantal vragen en antwoorden en de
statuten van Musical Rainbows CVBA. Eventuele bijkomende informatie kan ook
bekomen worden per e-mail via het e-mailadres info@musicalrainbows.be of
telefonisch via het nummer 03/292.31.92.

3.

LENINGEN EN VOORWAARDEN VOOR FINANCIERING

Binnen de drie maanden na het afsluiten van de openbare aanbieding en de
goedkeuring door de Raad van Bestuur, zal Musical Rainbows CVBA het opgehaalde
geld ter beschikking stellen van operationele projectvennootschappen in de live
entertainment sector voor de productie van een duidelijk geïdentificeerde live
entertainment productie (bijv. Charlie Chaplin, Peter Pan, …).
Om in aanmerking te komen voor een financiering vanwege Musical Rainbows CVBA
dient een operationele projectvennootschap te voldoen aan volgende voorwaarden:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

de operationele projectvennootschap wordt ultiem gecontroleerd door Music
Hall Group NV, of door één of meerdere van haar huidige aandeelhouders. De
huidige aandeelhouders van Music Hall Group NV zijn Koinon NV, Alpa NV en
de heer Geert Allaert,
de operationele projectvennootschap heeft geen activa, passiva of enigerlei
verplichtingen behalve deze die rechtstreeks verband houden met de te
realiseren productie;
Musical Rainbows CVBA legt aan de operationele projectvennootschappen de
verplichting op om in hun financieel plan aan te tonen dat, voor de gehele
looptijd van de lening van Musical Rainbows CVBA, er een financierings- en
exploitatiebudget is dat niet deficitair is en voldoende cashflow kan genereren
onder normale marktomstandigheden om de lening en haar intresten volledig
terug te betalen;
Music Hall Group NV of een andere kredietwaardige vennootschap stelt zich
garant voor de betaling van de uitstaande vaste intrest gedurende de eerste 10
jaar;
Indien het nieuwe producties betreft, zal de lening enkel gegeven worden
indien de eerste speelrun in de zalen geëxploiteerd door Antwerps Sportpaleis
NV zal plaatsvinden;
Voor bestaande producties zoals Peter Pan en Cinderella kan een lening
verkregen worden voor zover dat de Belgische vertoningen gebeuren in de
zalen geëxploiteerd door Antwerps Sportpaleis NV.

De voornaamste voorwaarden van de lening zijn:
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a) Maximumbedrag: één derde van het productiebudget zoals gedefinieerd voor de
taks shelter berekening met een absoluut maximum van EUR 1.250.000,
verminderd met de kosten van de verrichting en van algemene administratieve
kosten. Voor bestaande producties zoals Peter Pan en Cinderella is het
maximumbedrag één derde van de boekwaarde van de productie;
b) Aanvangsdatum van de lening: datum van de effectieve ter beschikking stelling van
de lening ;
c) Einddatum van de lening: ten laatste 10 jaar na de aanvangsdatum
d) Grace period terugbetalingen: te bepalen per productie maar maximaal 5 jaar
e) Interestvoet: vaste intrest 6% per jaar (verplicht te betalen na de intrestperiode
van 1 jaar) en variabele intrest 6% per jaar in de mate de beschikbare cashflow3
voor vergoeding van het eigen kapitaal dit toelaat. Zoniet vervalt de betaling van
de variabele intrestvoet, maar kan de betaling van een variabele intrestvoet het
volgende jaar wel opnieuw onder dezelfde voorwaarden plaatsvinden.
f) De lening zal voorrang hebben op financieringen ter beschikking gesteld door
Music Hall Group NV of haar dochtervennootschappen.
g) Elke operationele vennootschap zal gedurende 10 jaar vanaf het verkrijgen van de
lening of kapitaal co-debiteur zijn voor de leningen aan andere operationele
vennootschappen, telkens met een globaal maximum van 25% van het bedrag van
de verkregen lening of kapitaal, te betalen uit de beschikbare cashflow4 voor
vergoeding van het eigen kapitaal.

3

Beschikbare cashflow: de gelden die vrij beschikbaar zijn na het voldoen van alle operationele
betalingen, het aanhouden van een normaal werkkapitaal, en nadat cash provisies aangelegd zijn voor
de werking van de operationele vennootschap voor de periode tot aan de volgende algemene
vergadering van de vennootschap, maar voor dat enige vergoeding onder de vorm van dividend aan de
aandeelhouder(s) of intrest op aandeelhoudersleningen heeft plaatsgevonden.
4
Beschikbare cashflow: de gelden die vrij beschikbaar zijn na het voldoen van alle operationele
betalingen, het aanhouden van een normaal werkkapitaal, en nadat cash provisies aangelegd zijn voor
de werking van de operationele vennootschap voor de periode tot aan de volgende algemene
vergadering van de vennootschap, maar voor dat enige vergoeding onder de vorm van dividend aan de
aandeelhouder(s) of intrest op aandeelhoudersleningen heeft plaatsgevonden.
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4.

OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN

4.1.
Voorwaarden
De hoofdlijnen van de huidige openbare aanbieding van aandelen door Musical
Rainbows CVBA zijn als volgt:








de totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan 5.000.000 euro;
Verdeeld over maximum 4.999 D-aandelen;
Prijs per aandeel EUR 1.000,00;
het maximumbedrag waarop kan worden ingeschreven in het kader van het
aanbod, is beperkt zodat bij afloop van dit bod geen enkele coöperant die op
het bod heeft ingeschreven aandelen in de coöperatieve vennootschap bezit
voor een nominale waarde van meer dan 5.000 euro (dwz inschrijvingslimiet
per belegger van maximum 5 D-aandelen);
Inschrijving via de inschrijvingspagina op www.musicalrainbows.be van 13
februari 2017 tot en met 12 februari 2018;
Goedkeuring en uitgifte aandelen uiterlijk op 8 mei 2018.

Intekenen op de aanbieding kan uitsluitend via de inschrijvingspagina, beschikbaar op
www.musicalrainbows.be.
Een inschrijving kan niet worden herroepen. De Raad van Bestuur heeft het recht
vennoten te aanvaarden of weigeren, zonder enig verhaal.
De aandelen worden aangeboden aan natuurlijke personen aan hun nominale waarde,
zijnde EUR 1.000 per aandeel. Meer informatie over de rechten verbonden aan de
aandelen en over uittreding en uitsluiting van vennoten staat in de statuten van
Musical Rainbows CVBA die zijn opgenomen als bijlage 3 bij dit Informatiedocument.
Een belegger kan maximaal op 5 D-aandelen intekenen, hetzij op een maximumbedrag
van EUR 5.000,00.
Musical Rainbows CVBA heeft het recht om de aanbieding op elk moment op te
schorten of te stoppen bij beslissing van de Raad van Bestuur gelet op het reeds
verzamelde kapitaal. De aanbieding vindt enkel plaats in België en zal bekendgemaakt
worden via de website www.musicalrainbows.be.
Uiterlijk op 8 mei 2018 beslist de Raad van Bestuur over de kapitaalverhoging.
De resultaten van de aanbieding worden uiterlijk op 16 januari 2018 bekend gemaakt
op de website van Musical Rainbows CVBA.
De aandelen zijn op naam en zullen worden uitgegeven door middel van inschrijving in
het aandelenregister na ontvangst van de overeenstemmende inschrijvingsprijs.
Vennoten die hierom vragen, bekomen een kopie van de vermeldingen in het
aandelenregister die op hen betrekking hebben.
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Er zijn geen instap- of uitstapkosten voor de vennoten.
4.2.
Rechten verbonden aan de D-Aandelen
De D-aandelen zijn aandelen in Musical Rainbows CVBA die een eigendomsrecht op
een deel van het kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen. Dit betekent dat de
houder van een aandeel een vennoot of coöperant wordt van Musical Rainbows CVBA.
Het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend door de D-aandeelhouders is
beperkt tot EUR 5.000,00 (met een inschrijvingslimiet per belegger van maximum 5 Daandelen van elk EUR 1.000,00). Dit is een wettelijke beperking.
De aandelen zijn effecten op naam door inschrijving in het aandelenregister.
Vanaf hun uitgiftedatum zullen de aangeboden aandelen onderworpen zijn aan alle
bepalingen van de statuten van Musical Rainbows CVBA. De aangeboden aandelen
zullen de rechten hebben verbonden aan de aandelen van categorie D.
Het stemrecht, maximaal inschrijvingsrecht en voordrachtrecht verschillen tussen de A,
B en C aandelen (vast kapitaal) en de D-aandelen (variabel kapitaal). De overige
rechten zijn gelijk voor alle aandelen.
De aandelen kunnen slechts overgedragen worden aan een vennoot of een derde die
voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, en die bovendien voorafgaande
goedkeuring heeft genoten van de Raad van Bestuur.
Een vennoot mag alleen uittreden binnen bepaalde voorwaarden. Daarnaast zijn er
ook uitsluitingsgronden.
Details over overdracht van aandelen, uittreding en terugneming staan verder vermeld
in de statuten van Musical Rainbows CVBA die zijn opgenomen als bijlage 3 van dit
Informatiedocument. Het verdient aanbeveling deze goed te lezen.
In de mate dat Musical Rainbows CVBA niet in staat is om zelf de uitstappende
vennoten te vergoeden, zal Music Hall Group NV zich garant stellen voor de jaarlijkse
terugbetalingen aan vennoten die wensen uit te stappen en dit voor een maximaal
bedrag van 2.500.000,00 euro en voor maximaal 5% van het kapitaal per jaar, conform
de uitstapregeling in de statuten van de vennootschap, en dit voor een periode van
maximaal 10 jaar.
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5.

FINANCIËLE INFORMATIE

Musical Rainbows CVBA werd opgericht op 25 november 2016.
De vennootschap heeft geen financiële schulden. Eventuele cashreserves kunnen door
Musical Rainbows CVBA slechts worden belegd in kortlopende, niet-speculatieve,
vastrentende spaar- of beleggingsproducten.
Na de openbare aanbieding zal het kapitaal van Musical Rainbows CVBA naar
verwachting bestaan uit:
Vast kapitaal: EUR 35.000,00, vertegenwoordigd door 14 A-aandelen, 14 B-aandelen
en 7 C-aandelen
Veranderlijk kapitaal: maximaal EUR 4.999.000, vertegenwoordigd door maximaal
4.999 D-aandelen.
De vorderingen op meer dan één jaar zullen na de uitgifte toenemen met de
toegekende leningen aan operationele projectvennootschappen.
In duizende euro (Balans)
Notariskosten
Mat. VA
Fin. VA
Vlottende activa (kas)
Totaal balans
Eigen vermogen
Fin. Schulden >1j
Fin. Schulden <1j
Oper. Schulden

Startbalans op 25/11/2016
2
0
0
33
35
35
0
0
0
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6.

BELASTINGSSTELSEL

Onder dit punt wordt een samenvatting gegeven van bepaalde Belgische fiscale
gevolgen van de verwerving, het bezit en de verkoop (door uittreding) van aandelen in
Musical Rainbows CVBA door individuen die onderworpen zijn aan de Belgische
personenbelasting (d.w.z. natuurlijke personen die hun woonplaats of de zetel van hun
fortuin in België hebben of personen die gelijkgesteld worden met een Belgische rijks
inwoner). Deze informatie is niet bedoeld om te dienen als uitgebreide beschrijving
van alle Belgische fiscale consequenties die relevant kunnen zijn bij de beslissing om
aandelen in Musical Rainbows CVBA te kopen.
Deze samenvatting is gebaseerd op de fiscale wetgeving en administratieve
interpretaties zoals van kracht in België op dit moment en is onderhevig aan
wetswijzigingen in België of aan de individuele omstandigheden van iedere belegger.
De geldigheid van deze samenvatting kan worden aangetast door mogelijke
wijzigingen die, met of zonder terugwerkende kracht, worden ingevoegd.
Potentiële beleggers worden verzocht hun eigen adviseurs te raadplegen teneinde de
mogelijke Belgische en buitenlandse fiscale gevolgen van de verwerving, het bezit en
de verkoop (door uittreding) van de aandelen ten volle te kunnen inschatten.
Belgische roerende voorheffing op uitkeringen door Musical Rainbows CVBA
Voor Belgische fiscale doeleinden wordt het brutobedrag van alle uitkeringen gedaan
door, of de brutowaarde in geval van het cultureel dividend toegekend door Musical
Rainbows CVBA aan haar aandeelhouders als een dividend gekwalificeerd (met
uitzondering evenwel van de terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal). Dit geldt
eveneens voor de bedragen betaald door Musical Rainbows CVBA aan haar
aandeelhouders in het kader van een inkoop van eigen aandelen, althans in de mate
dat die terugbetalingen het door de betrokken aandelen vertegenwoordigde bedrag
aan fiscaal gestort kapitaal overschrijden, maar vermits een vennoot maximaal recht
heeft op de nominale waarde van het aandeel, zijn dergelijke inkoopboni theoretisch.
Dividenduitkeringen zijn in beginsel onderworpen aan Belgische roerende voorheffing
aan een tarief van 30%.
Musical Rainbows CVBA is evenwel een coöperatieve vennootschap die conform de
Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie
en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot
erkenning, erkend werd als coöperatieve op 25 oktober 2013. De door een erkende
coöperatieve vennootschap uitgekeerde dividenden aan natuurlijke personen worden
niet als roerende inkomsten beschouwd tot beloop van de eerste schijf van EUR 190,00
(aanslagjaar 2016, dit bedrag wordt jaarlijks aangepast), per belastingplichtige en per
jaar (artikel 21, 6° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen). Zodoende zal
Musical Rainbows CVBA op deze schijf geen roerende voorheffing inhouden (en zal zij
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helemaal geen roerende voorheffing inhouden indien het aan een welbepaalde
aandeelhouder natuurlijke persoon toegekende jaardividend een bedrag van EUR
190,00 niet overschrijdt).
De vrijstelling is een maximum dat geldt voor de som van alle dividenden die een
persoon ontvangt van alle erkende coöperatieve vennootschappen waarvan hij lid is.
Deze vrijstelling tot EUR 190,00 geldt per echtgenoot of wettelijk samenwonende (en
niet per gezin).
Daarnaast voorziet de fiscale wet in een vrijstelling van roerende voorheffing op
dividenden die worden verleend of toegekend in geval van een inkoop van eigen
aandelen door een door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve
vennootschap (artikel 264, 2°ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen),
hetgeen impliceert dat Musical Rainbows CVBA geen roerende voorheffing zal
inhouden op eventuele inkoopboni die zij aan haar aandeelhouders zou uitkeren. Zoals
hierboven vermeld, zijn inkoopboni evenwel theoretisch.
Musical Rainbows CVBA zal op geen enkele wijze instaan voor enige vermindering van
het dividendrendement of voor enig ander verlies (of gemis aan winst) dat de
beleggers zouden ondervinden in gevolge het geheel of gedeeltelijk wegvallen of
tenietgaan van enig fiscaal voordeel verbonden aan het feit dat Musical Rainbows
CVBA kwalificeert als een door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende
coöperatieve vennootschap, en dit ongeacht of het wegvallen of tenietgaan van één of
meer van deze fiscale voordelen al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is
aan enig handelen of nalaten van Musical Rainbows CVBA.
Belgische rijks inwoners – beleggers - Personenbelasting
Voor aan de personenbelasting onderworpen natuurlijke personen die ten privé-titel
optreden en die voor eigen rekening handelen zal de desgevallend door Musical
Rainbows CVBA ingehouden roerende voorheffing in beginsel tevens de eindheffing
uitmaken. De aandeelhouder is niet verplicht de ontvangen bedragen in zijn jaarlijkse
belastingaangifte op te nemen.
Indien de aandeelhouder evenwel vennoot is van meerdere erkende coöperatieven,
dan moet hij het bedrag dat hij boven de EUR 190,00 aan dividenden ontvangt en
waarop per hypothese geen roerende voorheffing werd ingehouden, toch opnemen in
zijn belastingaangifte. Dit bedrag is dan belastbaar aan een afzonderlijk tarief van
(thans) 30% of aan de progressieve tarieven indien zulks voordeliger zou zijn.
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Bijlagen:
1.
Risicofactoren
2.
Vennootschapsrechtelijke informatie Musical Rainbows CVBA
3.
Statuten en huishoudelijk reglement Musical Rainbows CVBA
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Bijlage 1: Risicofactoren
Hieronder worden een aantal belangrijke risico’s opgenoemd en kort toegelicht zonder
de intentie te hebben exhaustief te zijn. Enkel de belangrijkste risico’s worden
opgenomen.
RISICO OP MISLUKKING VAN EEN OF MEERDERE PRODUCTIES
Er is een risico dat een productie die gefinancierd werd door Musical Rainbows CVBA
niet zoals verwacht internationaal kan geëxploiteerd worden. Dit kan dan leiden tot
lagere inkomsten dan begroot in het budget.
RISCIO VAN HET VERDWIJNEN VAN DE TAKS SHELTER REGELING OF ANDERE
POLITIEKE STEUNMAATREGELEN
Op 1 januari 2017 is voorzien dat de taks shelter wetgeving van kracht wordt voor de
sector van de podiumkunsten. Nochtans is het mogelijk dat in de toekomst wijzigingen
in de fiscaliteit dit financiële voordeel beperkt of geheel laat verdwijnen, hetgeen de
rendabiliteit van de producties zou kunnen doen verminderen.
RISICO VAN CONCENTRATIE VAN DE INVESTERINGEN
NAAM
De investeringen zullen bijna uitsluitend gebeuren in producties onder leiding van
Music Hall Group NV. Een niet-gedegen aanpak door deze vennootschap kan gevolgen
hebben voor meerdere van de producties, zonder dat er diversificatie is naar andere
producenten.
SECTOR
De investeringen gebeuren allen in de culturele sector, en meer in het bijzonder in
musicals. Het is niet uitgesloten dat musicals minder interessant worden voor het
publiek in de toekomst door de aanwezigheid of opkomst van andere entertainment
mogelijkheden.
GEOGRAFISCH
De investeringen gebeuren allen in projecten geproduceerd in België. De afgewerkte
producten kunnen dus mogelijk met dezelfde problemen kampen, aangezien ze
waarschijnlijk allen volgens dezelfde manier van werken zullen gemaakt worden, met
een grote overlap bij de onderaannemers.
RISICO’S VERBONDEN AAN DE SECTOR VAN MUSICAL PRODUCTIES
Productie van musicals is een heel specifiek beroep waarvoor slechts een beperkt
aantal aanbieders van diensten en goederen bestaan, hetgeen kan leiden tot een
moeilijke onderhandelingspositie.
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RISICO’S VERBONDEN AAN DE SCHULDFINANCIERING DOOR OPERATIONELE
VENNOOTSCHAPPEN
Musical Rainbows zal leningen verschaffen. Bij niet-nakoming van de financiële
verplichtingen door de operationele projectvennootschappen, kan dit leiden tot een
faillissement, waardoor de activa basis verdwijnt en geen recuperatie meer kan
gebeuren van de lening.
RISICO’S VERBONDEN AAN HET BEHOUD VAN COÖPERANTEN
Coöperanten kunnen (beperkt) uitstappen waardoor de kapitaalbasis van de
vennootschap vermindert en het mogelijke rendement zal dalen, wegens een
proportioneel hogere kost voor de administratie van de vennootschap. Ook kan er dan
in minder productie geïnvesteerd worden waardoor de financiële inkomsten lager
zullen uitvallen.
RISICO’S VERBONDEN AAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN LIQUIDE OPENBARE MARKT
EN OVERDRACHTSBEPERKINGEN
De aandelen zijn op naam en niet vrij overdraagbaar. Er is geen open liquide markt
waar de aandelen kunnen verhandeld worden. Verkoop van een aandeel moet
goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur en neemt verschillende maanden in
beslag.
RISICO’S VERBONDEN AAN HET ONTBREKEN VAN
DEPOSITOBESCHERMINGSREGELING
Een aandeel in een cvba is niet hetzelfde als een spaarrekening. Het betreft een
risicoproduct waarbij de mogelijkheid bestaat dat de volledige inleg verloren gaat. De
investering is niet beschermd door de depositobeschermingsregeling.
RISICO’S VERBONDEN AAN DE WIJZIGING IN DE REGLEMENTERING OMTRENT
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN
Reglementering met betrekking tot onder andere maar niet uitsluitend de fiscale
behandeling van (culturele) dividenden, overdraagbaarheid, en dies meer kunnen zich
voordoen, zonder dat op voorhand de uitkomst hiervan gekend is.
RISICO’S VERBONDEN AAN DE ORGANISATIE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP EN
HET BESTUUR
De organisatie van het bestuur en het aandeelhouderschap is verondersteld stabiel te
zijn, maar toekomstige wijzigingen zouden ertoe kunnen leiden dat er moeilijker of
geen eensgezindheid gevonden wordt in de beslissingsorganen, hetgeen de missie van
de vennootschap niet ten goede zal komen.
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RISICO’S VERBONDEN AAN DE PAS OPGERICHTE CVBA MUSICAL RAINBOWS
De cvba Musical Rainbows is pas opgericht en heeft nog geen track record. Dit houdt
dan ook in dat de intenties nog niet in de praktijk getest geweest zijn. Het is dus
onzeker of en hoeveel dividend er betaald zal worden.
Daarnaast is het ook mogelijk dat de fiscale vrijstelling van het dividend kan verloren
worden onder andere in het geval de ministeriële erkenning verloren zou worden door
het niet naleven van de voorwaarden.
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Bijlage 2: Vennootschapsrechtelijke informatie Musical Rainbows CVBA
De gedetailleerde informatie over de vennootschapsrechtelijke werking kan
teruggevonden worden in de statuten (bijlage 3). Hierbij enige toelichting bij de
belangrijkste elementen van de werking.
ALGEMENE BEPALINGEN
De aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar en dit kan enkel mits voorafgaand
schriftelijk akkoord van de Raad van Bestuur. Aandelen zijn slechts overdraagbaar
binnen dezelfde categorie, tenzij goedkeuring door de Raad van Bestuur.
De A-vennoot beschikt over een voorkooprecht op de B- en C-aandelen waarbij de Avennoot het recht heeft om tegen dezelfde voorwaarden als een bona fide bod door
een derde op de B- en C-aandelen, deze aandelen over te nemen voor een verkoop
aan die derde.
De B- en C-vennoten hebben een volgrecht indien de A-vennoot (een deel van) haar
aandelen wenst te verkopen aan een derde partij van wie ze een bona fide bod heeft
ontvangen.
Het einde van het lidmaatschap kan komen door uittreding, uitsluiting, overlijden,
faillissement of ontbinding.
Uittreding door de vennoten kan pas na het derde boekjaar na de oprichting. Het
verzoek tot uittreding gebeurt in de eerste 6 maand van het boekjaar en kan alleen
indien dit de vennootschap niet in de problemen brengt. Het is de Raad van Bestuur
die beslist over de uittreding.
Uitsluiting van vennoten is mogelijk wanneer zij niet handelen in overeenstemming
met het Huishoudelijk Reglement en/of de Statuten.
De vennootschap kan vertegenwoordigd worden door 2 bestuurders, waaronder 1 Abestuurder, of door de dagelijks bestuurder, alleen handelend, aan wie het dagelijks
bestuur gedelegeerd werd.
ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar opgeroepen, alsook
wanneer minstens de helft van één categorie aandelen hierom verzoekt.
De Algemene Vergadering beslist met gewone meerderheid. Voor een wijziging van de
Statuten, het maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap moet
tenminste ¾ van de A-, B- en C-vennoten aanwezig zijn.
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RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximaal 6 leden, waarvan 2 voor de Avennoot, 2 voor de B-vennoot, 1 voor de C-vennoot en 1 voor de D-vennoten.
De D-bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
minstens 50 D-vennoten. Indien geen kandidaat wordt voorgedragen, dan zal de
bestuurder gekozen worden uit een lijst van onafhankelijke kandidaten voorgedragen
door de Raad van Bestuur.
De Voorzitter wordt gekozen onder de A-bestuurders.
De Raad van Bestuur vergadert minstens 3 maal per jaar en kan maar geldig
vergaderen indien minstens 1 A-bestuurder aanwezig is.
De A-bestuurders beschikken over een vetorecht voor belangrijke beslissingen zoals
het toekennen van leningen, uitkering van dividenden en beslissingen inzake fusie,
splitsing, overdracht of ontbinding. De volledige lijst kan gevonden worden in de
Statuten.
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Bijlage 3: Statuten en huishoudelijk reglement
STATUTEN
Hoofdstuk I: benaming – zetel – duur – doel:
Artikel 1 - Naam:
De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “Musical Rainbows”.
De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de
afkorting “CVBA” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de
vennootschap haar maatschappelijke naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.
Artikel 2 - Maatschappelijke zetel:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Groenestraat 58
8930 Menen.
Deze zetel mag te allen tijde zonder statutenwijziging overgebracht worden naar
gelijk welke andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, mits
inachtneming van de relevante taalwetgeving.
Iedere verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap zal
bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de Raad
van Bestuur of door een persoon met een bijzondere volmacht daartoe.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, in België of in
het buitenland, bijkomende administratieve zetels en exploitatiezetels vestigen, alsmede
depots, agentschappen, kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1) de werving van coöperatief kapitaal voor de oprichting, ondersteuning en/of
ontwikkeling van ondernemingen in de live entertainment sector met het oog op Belgische
creaties die nationaal en internationaal geëxploiteerd worden conform de voorwaarden
bepaald in het Huishoudelijk Reglement; daartoe kan ze werkingsmiddelen, onder welke
vorm ook (in de vorm van eigen vermogen dan wel van vreemd kapitaal), maar binnen de
grenzen van wat wettelijk mogelijk is, ter beschikking stellen van ondernemingen die
evenementen of producties ontwikkelen in de live entertainment sector;
2) het verenigen van personen en entiteiten gericht op verdere ontwikkeling van de
live entertainment sector;
3) de bevordering, de sensibilisatie en de promotie van culturele participatie in het
algemeen en live entertainment in zijn diverse toepassingen in het bijzonder;
4) het verlenen van informatie en educatieve diensten aan de vennoten op het vlak
van live entertainment, muziek, en cultuur in het algemeen;
5) het verstrekken van economische of sociale voordelen aan de vennoten met
betrekking tot de geheel of gedeeltelijke door de vennootschap gefinancierde of op andere
wijze gesteunde evenementen of producties in de live entertainment sector;
6) De aankoop, verkoop, huur, verhuring, het doen bouwen en doen verbouwen, het
verkavelen, als belegging of anderszins, en het beheer, in de ruimste zin, van onroerende
goederen gerelateerd aan podiumkunsten, in België en in het buitenland.
De vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of die aan de
bescherming van haar patrimoniale belangen beantwoorden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
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wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen,
verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren
in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of
ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen
werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten
verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist
is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.
Hoofdstuk II: maatschappelijk kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door het bedrag
van de door de vennoten onderschreven aandelen.
Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.
Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan vijfendertigduizend euro (€
35.000,00).
Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij
besluit van de Algemene Vergadering genomen met inachtneming van de regels voor een
statutenwijziging.
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het
vaste gedeelte van het kapitaal overtreft. Het bedrag van het veranderlijk kapitaal kan
zonder enige statutenwijziging of enig andere beperking worden verhoogd, respectievelijk
verminderd door toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten, bijstorting of terugneming
van inbrengen en als vennoten intekenen op nieuwe aandelen, doch telkens in
overeenstemming met de regels uit het Wetboek van vennootschappen, de statuten en het
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 6 – Aandelen
Het maatschappelijke kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal
aandelen met vermelding van hun nominale waarde. Elk aandeel is voorzien van een
volgnummer.
Er worden vier (4) categorieën van aandelen gecreëerd:
1) Categorie A: deze aandelen worden onderschreven door een eerste groep van
stichtende vennoten (hierna respectievelijk genoemd: A-aandelen en A-vennoot). De Aaandelen hebben een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
2) Categorie B: deze aandelen worden onderschreven door een tweede groep van
stichtende vennoten (hierna respectievelijk genoemd: B-aandelen en B-vennoot). De Baandelen hebben een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
3) Categorie C: deze aandelen worden onderschreven door een derde groep van
stichtende vennoten (hierna respectievelijk genoemd: C-aandelen en C-vennoot). De C-
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aandelen hebben een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
Er zijn veertien (14) A-aandelen, veertien (14) B-aandelen en zeven (7) C-aandelen
dewelke het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal uitmaken.
4) Categorie D: deze aandelen zijn voorbehouden aan en kunnen worden
onderschreven
door
natuurlijke
personen
en/of
rechtspersonen
die
aan
de
toetredingsvoorwaarden bepaald in het Huishoudelijk Reglement voldoen en die door de
Raad van Bestuur aanvaard werden (hierna respectievelijk genoemd: D-aandelen en Dvennoten). De D-aandelen hebben een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per
aandeel.
Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur is de maximum
inschrijving per vennoot op D-aandelen, beperkt tot vijf (5) aandelen
Elk aandeel dat wordt ondergeschreven moet onmiddellijk, volledig en
onvoorwaardelijk worden volgestort. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan de Raad van
Bestuur bepalen dat deze aandelen voor minstens één vierde moeten volgestort worden.
De Raad van Bestuur kan te allen tijde van de vennoten die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort, eisen dat zij deze binnen een welbepaalde termijn bijstorten,
wanneer het belang van de vennootschap dit vereist en ongeacht de initieel overeengekomen
volstortingstermijn.
De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde
termijnen in gebreke blijven, zijn evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verplicht een intrest van zeven percent (7%) per jaar te betalen vanaf de datum waarop het
bedrag opeisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de
inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de
uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht
opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben
plaatsgevonden.
De Algemene Vergadering kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet
van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en alle overige
modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de algemene vergadering van
obligatiehouders.
Artikel 7 - Vorm van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen
ondeelbaar.
De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten
verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing en erkenning van één enkele
mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
Zijn de aandelen bezwaard met een recht van vruchtgebruik, dan bezit de
vruchtgebruiker het stemrecht en het recht op een dividend indien tot uitkering ervan wordt
beslist.
Artikel 8 – Overdracht van aandelen
Algemeen
De aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar.
Op straffe van nietigheid mogen ze enkel overgedragen worden aan vennoten of aan
derden mits het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de Raad van Bestuur omtrent zulke
overdracht. Aandelen zijn enkel en slechts overdraagbaar aan vennoten binnen eenzelfde
categorie, tenzij de Raad van Bestuur een gemotiveerde uitzondering toestaat en
niettegenstaande het voorkooprecht en het volgrecht zoals hieronder beschreven.
Een overdracht aan derden is bovendien slechts toegestaan indien zij de
doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.
Elke vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen op
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welke wijze ook, moet de Raad van Bestuur hierover schriftelijk en voorafgaand inlichten,
met de vermelding van het aantal, de categorie en de volgnummers van de aandelen die hij
wenst over te dragen, alsmede de identiteit van de overnemer, en alle andere voorwaarden
met betrekking tot deze overdracht.
Binnen de twee (2) maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist
de Raad van Bestuur over de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.
Het besluit van de Raad van Bestuur wordt aan de overdrager bezorgd of betekend
binnen de acht (8) kalenderdagen vanaf de datum van de genomen beslissing.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle
eventuele obligaties uitgegeven door de vennootschap.
Voorkooprecht A-vennoot
Elke overdracht van aandelen door een B- of C-vennoot aan een derde of een andere
vennoot is onderworpen aan een voorkooprecht voor de A-vennoot zoals hierna beschreven.
Als derde wordt beschouwd iedere persoon die op het tijdstip van de overdracht nog geen
vennoot is van de vennootschap.
Wanneer een B- of C-vennoot wenst over te gaan tot de overdracht van het geheel of
een deel van haar aandelen en zij daartoe een bona fide aanbod heeft ontvangen van een
derde of een andere vennoot, moet zij hiervan voorafgaandelijk kennis geven aan de
voorzitter van de raad van bestuur en aan de A-vennoot door middel van een kennisgeving.
Deze kennisgeving moet minstens het volgende vermelden: (i) het aantal aandelen
die de vennoot wenst over te dragen; (ii) de identiteit van de overnemer; (iii) de prijs
geboden door de overnemer; en (iv) enige andere voorwaarden van de voorgenomen
overdracht.
De A-vennoot heeft gedurende een termijn van twintig (20) werkdagen vanaf de
datum van de kennisgeving het recht om de te koop gestelde aandelen aan te kopen tegen
de koopprijs en de voorwaarden vermeld in deze kennisgeving. In geval van betwisting van
het bona fide karakter van de overnameprijs, zal de prijs van de aandelen worden bepaald
door een onafhankelijke deskundige, aangesteld door de Raad van Bestuur.
De uitoefening van het voorkooprecht gebeurt door middel van een kennisgeving
gericht aan de overdragende vennoot en aan de voorzitter. In deze kennisgeving vermeldt
de A-vennoot, desgevallend, het aantal aandelen die zij in het kader van het voorkooprecht
wenst aan te kopen.
Het gebrek aan kennisgeving vanwege de A-vennoot geldt als verzaking aan het
recht van voorkoop.
Indien het voorkeurrecht niet of niet volledig wordt uitgeoefend door de A-vennoot, mag de
overdracht slechts plaatsvinden conform hetgeen in dit Artikel hierboven werd bepaald.
Volgrecht B- en C-vennoten
Wanneer de A-vennoot wenst over te gaan tot de overdracht van het geheel of een
deel van haar aandelen en zij daartoe een bona fide aanbod heeft ontvangen van een derde
of een andere vennoot, moet zij hiervan voorafgaandelijk kennis geven aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur en aan de B-vennoot en de C-vennoot door middel van een
kennisgeving.
Deze kennisgeving moet minstens het volgende vermelden: (i) het aantal aandelen
die de vennoot wenst over te dragen; (ii) de identiteit van de overnemer; (iii) de prijs
geboden door de overnemer; en (iv) enige andere voorwaarden van de voorgenomen
overdracht.
In geval van een overdracht door de A-vennoot van het geheel of een deel van haar
aandelen, verbindt de A-vennoot zich ertoe om ervoor te zorgen dat de overnemer aan de Bvennoot en de C-vennoot, al naargelang het geval, aanbiedt om alle door de desbetreffende
vennoot gehouden aandelen (doch niet minder dan alle) te kopen tegen dezelfde koopprijs
per aandeel en betalingsmodaliteiten als geboden aan de A-vennoot. Het volgrecht is echter
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geen recht dat kan worden afgedwongen ten aanzien van de A-vennoot die in toepassing van
haar voorkooprecht de aangeboden aandelen zou kopen i.p.v. de overnemer.
Binnen een termijn van twintig (20) werkdagen vanaf de kennisgeving door de Avennoot, brengt de B-, dan wel C-vennoot door middel van een kennisgeving de A-vennoot
op de hoogte van het feit of zij al dan niet wenst gebruik te maken van haar volgrecht. Het
gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het volgrecht.
De eigendomsoverdracht, met inbegrip van alle rechten en bijhorigheden (inclusief
het recht op dividenden die opeisbaar worden na overdracht van de aandelen), geschiedt op
het ogenblik van de betaling van de integrale koopprijs.
Bij iedere overdracht van aandelen aan een overnemer die wordt verricht in strijd
met de bepalingen van dit of waarbij de overnemer de aandelen van een vennoot niet mee
koopt conform de bepalingen van dit artikel, hoewel deze laatste van haar volgrecht gebruik
gemaakt heeft, verbindt de overdrager er zich toe om de aandelen van de vennoot, die het
volgrecht heeft uitgeoefend, aan te kopen en dit tegen dezelfde prijs en
betalingsmodaliteiten als deze waartegen de overdrager haar eigen aandelen heeft
overgedragen aan de overnemer.
Hoofdstuk III: vennoten
Artikel 9 - De vennoten
Zijn vennoot:
1°) de oprichters (de A-, B-, en C-vennoten);
2°) de natuurlijke personen en de rechtspersonen die de doelstellingen van de
coöperatieve vennootschap onderschrijven en als vennoot door de Raad van Bestuur worden
aanvaard (de D-vennoten). Deze onderschrijving houdt de onherroepelijke en definitieve
aanvaarding door deze vennoten in van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en, in
voorkomend geval, enig ander intern reglement bij de vennootschap.
De Raad van Bestuur is bevoegd om te beslissen over de toetreding, de uittreding en
de uitsluiting van de vennoten. De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of
uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk zich
onderscheidenlijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene
toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap
strijdig zijn. Ook kan de Raad van Bestuur besluiten dat de vennootschap tijdelijk niet meer
open is voor toetreding gelet op het reeds verzamelde kapitaal in verhouding tot de geplande
projecten.
Kandidaat-vennoten kunnen verzoeken om toe te treden door invulling van een
inschrijvingsformulier dat is terug te vinden op de website van Musical Rainbows of
telefonisch kan worden aangevraagd. De Raad van Bestuur beslist op basis van het
inschrijvingsformulier
over
de
toetreding
van
een
nieuwe
D-vennoot.
Het
inschrijvingsformulier dient te worden ondertekend en gedagtekend met vermelding van de
naam en het adres van de kandidaat-vennoot, evenals het aantal aandelen dat hij/zij wenst
te onderschrijven.
De toetreding van een vennoot wordt pas effectief na inschrijving in het
aandelenregister.
De Raad van Bestuur zal de eventuele weigering tot toetreding van een vennoot
motiveren op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Indien zij daarom wordt verzocht,
deelt de Raad van Bestuur de objectieve redenen van de weigering mee aan de betrokkene
die tegen de beslissing tot weigering niet kan opkomen.
De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving
in het aandelenregister bij de vennootschap, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek
van vennootschappen.
Artikel 10 – Einde van het lidmaatschap
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:
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1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. overlijden;
4. ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring; of
5. ontbinding gepaard gaand met vereffening.
Artikel 11 – Register van aandelen
De vennootschap houdt op haar maatschappelijke zetel een aandelenregister bij,
waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het
volgende wordt vermeld:
1. de naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer van elke vennootnatuurlijke
persoon,
hetzij
de
maatschappelijke
benaming,
zetel,
vorm
en
ondernemingsnummer van elke vennoot-rechtspersoon (of ander identificatienummer);
2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
3. het aantal aandelen waarvan elke vennoot houder is, alsmede de inschrijvingen op
nieuwe aandelen, de terugbetalingen, met opgave van de datum;
4. de categorie aandelen waarvan elke vennoot houder is;
5. de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
6. de gedane stortingen op aandelen; en
7. de opgave van de gelden en bedragen die voor de uittreding, gedeeltelijke
terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.
De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen en het bijhouden van het
aandelenregister.
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die
gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van
voorlegging.
Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een certificaat afgegeven aan de
vennoten.
Deze certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen
in het aandelenregister.
De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de
naam van de uittredende vennoot door de Raad van Bestuur. Weigert de Raad van Bestuur
de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffie van het
vredegerecht van de zetel van de vennootschap. De griffier maakt daarvan een procesverbaal op en geeft er aan de vennootschap kennis van bij aangetekende brief, te verzenden
binnen 24 uur. In voorkomend geval geldt de uittreding vanaf de dag volgend op het
verzenden van het aangetekend schrijven.
Artikel 12 – Uittreding of terugneming van aandelen
Uittreding of terugneming van aandelen is slechts mogelijk vanaf het derde boekjaar
na het jaar van oprichting. Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van
het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.
Een verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar,
heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar.
Een vennoot die wenst uit te treden dient een aangetekend schrijven aan de Raad
van Bestuur te richten.
Uittreding of terugneming van aandelen is alleen toegestaan in zoverre ze niet voor
gevolg heeft dat (i) het netto-actief, zoals bepaald in artikel 429 van het Wetboek van
vennootschappen, vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het
kapitaal door de statuten vastgelegd of de financiële toestand van de vennootschap in
gevaar zou worden gebracht, (ii) zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou
hebben, (iii) het bestaan en/of de werking van de vennootschap in het gedrang brengt, of
(iv) het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie (3).
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De goedkeuringsbevoegdheid inzake uittreding of terugneming van aandelen wordt
toegewezen aan de Raad van Bestuur die haar beslissing motiveert in een aangetekend
schrijven. De Raad van Bestuur moet gegronde redenen kunnen aanhalen om de uittreding
of de terugneming te weigeren. Wordt onder andere aanvaard als gegronde reden: de
uittreding van of terugneming door een D-vennoot die ertoe zou leiden dat in één boekjaar
het totaal van de D-vennoten die zijn uitgetreden, dan wel de teruggenomen D-aandelen vijf
procent (5%) of meer van het totale maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De aansprakelijkheid van de vennoten eindigt slechts bij het einde van het boekjaar
gedurende hetwelk zij uittraden en dit onverminderd artikel 371 van het Wetboek van
vennootschappen.
Artikel 13 - Uitsluiting van vennoten
Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten, dan wel
het Huishoudelijk Reglement vermelde oorzaak uitgesloten worden. Worden onder meer als
dergelijke gegronde redenen beschouwd:
•
tegenover derden het imago van de vennootschap of de evenementen of de
producties die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks financiert,
schaden;
•
het aan een gelijksoortige natuurlijke of rechtspersoon overmaken van
expertise;
•
het overtreden van de statuten;
•
het overtreden van het Huishoudelijk Reglement;
•
het weigeren zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Raad van
Bestuur of de Algemene Vergadering;
•
het niet naleven van de verbintenissen die door de vennoot ten aanzien van
de vennootschap werden aangegaan;
•
het stellen van handelingen die strijdig zijn met de belangen van de
vennootschap;
•
het berokkenen aan de vennootschap van enig nadeel.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur met een gewone
meerderheid van stemmen.
De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn
opmerkingen binnen één (1) maand na de verzending van een aangetekende brief met het
gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur.
Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.
Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en
ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de
uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het aandelenregister overgeschreven. Een
eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien (15) dagen per aangetekende
brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.
Artikel 14 – Terugbetaling van aandelen
De uittredende, uitgesloten of gedeeltelijk terugnemende vennoot heeft recht op de
tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar
waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgehad, met uitzondering van de reserves, in
voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan
geven.
De vennoot heeft bij het einde van zijn lidmaatschap recht op maximaal de nominale
waarde van zijn aandelen en kan geen aanspraak maken op de reserves. Er zal rekening
gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen.
De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende, uittredende
of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.
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De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de
vennootschap geen enkel ander recht laten gelden, in de vorm van een scheidingsaandeel of
anderszins.
De betaling zal binnen uiterlijk zes (6) maanden na de datum van de Algemene
Vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin
de aanvraag tot uittreding gedaan werd, plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata
liberationis indien de scheidende vennoot aan zijn verplichtingen ten aanzien van de
vennootschap heeft voldaan.
De Raad van Bestuur kan te allen tijde beslissen de uitbetaling op een vroegere
datum te doen, desgevallend een voorschot toe te kennen, indien de gerechtigden een
ernstige reden voorbrengen.
De vennootschap heeft steeds het recht de verbintenissen die de vennoot tegenover
haar heeft op de terugbetaling te verrekenen.
Geen uitkering kan worden gedaan indien het netto-actief van de vennootschap door
de uitkering zou dalen beneden het in de statuten bepaalde vaste gedeelte van het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
De Raad van Bestuur kan tevens beslissen de uitbetaling op te schorten, gelet op de
financiële toestand van de vennootschap en dit teneinde de continuïteit van de vennootschap
niet in gevaar te brengen.
Artikel 15 - Inning tegenwaarde aandelen
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring
van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of
schuldeisers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals bepaald in
artikel 14. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde
artikel.
Artikel 16 – Rechten van de vennoten
De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen
geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het
vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van
hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, de boeken
en de beslissingen van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.
Artikel 17 - Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van elk van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun
inschrijving. Onder de vennoten bestaat geen solidariteit, noch onverdeeldheid.
De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft
teruggenomen, blijft gedurende vijf (5) jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve
wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn
verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap
aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke
terugneming zich heeft voorgedaan. Hetzelfde geldt voor de rechtsopvolgers van een
overleden vennoot. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de betrokkene
als vennoot had ingeschreven.
Hoofdstuk IV: Bestuur en Controle
Artikel 18 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit
zes (6) bestuurders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen en die worden
benoemd door de Algemene Vergadering.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd. Twee (2)
bestuurders moeten gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Avennoot; twee (2) bestuurders moeten gekozen worden uit een lijst van kandidaten
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voorgedragen door de B-vennoot; één (1) bestuurder moet gekozen worden uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de C-vennoot; en één (1) bestuurder moet gekozen worden
uit een lijst van kandidaten voorgedragen door minimum vijftig (50) D-vennoten conform de
procedure bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Bij gebreke aan een kandidaat
voorgedragen door de D-vennoten, zal één (1) bestuurder gekozen worden uit een lijst van
onafhankelijke kandidaten voorgedragen door de Raad van Bestuur.
De benoeming geschiedt met een gewone meerderheid en geldt voor een periode van zes (6)
jaar.
De mandaten verstrijken telkens op de dag van de gewone Algemene Vergadering
die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt. Uittredende bestuurders zijn
herverkiesbaar.
De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of
vooropzeg ontslaan met een gewone meerderheid van stemmen, op voorwaarde dat de
meerderheid van de A-, B- en C-vennoten aanwezig zijn, waaronder één (1) A-vennoot en bij
stemming een meerderheid van de A-, B- en C-vennoten behaald wordt. Een bestuurder kan
mits een vooropzeg van één maand zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan
de vennootschap, doch zal in functie blijven totdat redelijkerwijs in diens vervanging kon
worden voorzien.
Het mandaat van de bestuurders is in principe niet bezoldigd. Als de bestuurders een
opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden
toegekend. Deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het
mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke
verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Binnen acht (8) dagen na hun benoeming of ontslag moeten de bestuurders het door
de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de
griffie van de rechtbank van koophandel.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt, onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de
opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij
deze opdracht in eigen naam zou vervullen.
Artikel 19 - Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest onder de A-bestuurders een voorzitter. In geval van
afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering door de andere Abestuurder voorgezeten.
De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls
als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen indien
twee (2) bestuurders daarom verzoeken.
De Raad vergadert in ieder geval minstens drie (3) maal per boekjaar.
De Raad komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de
vergadering, geschieden oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de
agenda, ten minste vijf (5) volle kalenderdagen vóór de vergadering. De oproeping bevat de
plaats, de datum en het uur van de vergadering.
De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda
voorkomen, en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en
minstens
één
A-bestuurder
aanwezig
of
vertegenwoordigd
is.
Indien
deze
aanwezigheidsvereiste niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
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worden bijeengeroepen. De nieuwe vergadering zal dan geldig kunnen beraadslagen en
beslissen indien minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
minstens één A-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle
kalenderdagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient
gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de
eerste vergadering.
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet
mogelijk is, worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Volgende beslissingen (sleutelbeslissingen) kunnen evenwel, in afwijking van het
voorgaande, slechts geldig worden genomen met een gewone meerderheid, waaronder
steeds de goedkeuring van een A-bestuurder:
a) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;
b) Het openstellen van de vennootschap voor toetreding en het bepalen van de
toetredingsvoorwaarden (waaronder doch niet limitatief: de hoedanigheidsvereisten en
het minimaal/maximaal per D-vennoot te onderschrijven aantal aandelen);
c) De toetreding, uittreding, terugneming en uitsluiting van A-, B- en C-vennoten;
d) De goedkeuring van overdrachten van effecten van de vennootschap;
e) Het toekennen van leningen aan derden of investeringen in producties in de live
entertainment sector;
f) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring
van investeringen boven de 10.000 € en uitgaven die het goedgekeurde budget te boven
gaan;
g) Opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het
jaarverslag, voor te leggen aan de algemene vergadering;
h) De uitkering van interim-dividenden en de goedkeuring van het voorstel aan de
algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en desgevallend verdeling van het
liquidatiesaldo;
i) Elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of
bestuurders of partners verbonden met één van de aandeelhouders of met één van de
bestuurders;
j) Beslissingen inzake fusie, splitsing, overdracht activa of ontbinding van de
vennootschap;
k) Het aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden van de gedelegeerd
bestuurder;
l) De delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmachtdragers en
vaststelling van de vergoedingen dienaangaande;
m) Uitgifte
van
obligaties,
aankoop/verkoop
van
waardepapieren,
overname/overdracht/inschrijving op effecten, het verlenen en het aangaan van
leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of
waarborgen.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek een andere bestuurder opdracht geven
hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De
volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden
bekendgemaakt. Een bestuurder kan evenwel maar één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De beraadslagingen en stemmingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd en
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getekend door de voorzitter en de aanwezige bestuurders. De afschriften of uittreksels van
die notulen worden getekend door de voorzitter.
Artikel 20 – Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere
bestuurders vóór de Raad van Bestuur het betrokken besluit neemt of de verrichting doet.
Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang
moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet
nemen of de verrichting moet goedkeuren. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan
voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.
Het betrokken bestuurslid kan geldig deelnemen aan de toelichting van het
agendapunt maar zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming.
In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting, bedoeld in
voorgaand lid, verslag gedaan voordat over enig ander punt wordt gestemd.
De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die
hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.
Artikel 21 - Openvallen bestuursmandaat
Indien een plaats van bestuurder om welke reden ook, vacant wordt, mogen de
overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen in afwachting van de
benoeming van een nieuwe bestuurder door de Algemene Vergadering. In dit geval zal de
Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering al dan niet de definitieve
benoeming doen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de benoeming van een bestuurder, behoort
het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen aan, naargelang het geval, de
meerderheid van de houders van de aandelen categorie A respectievelijk categorie B, die de
te vervangen bestuurder had voorgesteld.
De nieuwe bestuurder-voorlopige vervanger doet het mandaat uit van de persoon die
hij vervangt.
Artikel 22 – Bevoegdheden
De
Raad
van
Bestuur
bezit
de
meest
uitgebreide
bestuursen
beschikkingsbevoegdheden om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de
vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die bevoegdheden welke door de wet
of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur mag, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, bijzondere
volmachten verlenen aan de lasthebbers van haar keuze.
Artikel 23 - Bevoegdheden tot delegeren – dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen
aan één of meerdere bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder, evenals aan elke
andere natuurlijke of rechtspersoon met de titel van algemeen directeur. Verder mag zij voor
bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.
Deze beslissingen tot delegatie van bevoegdheden of van het dagelijks bestuur
dienen duidelijk genoteerd te worden in de notulen van de Raad van Bestuur. De beslissing
tot het verlenen van deze delegaties wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De Raad van Bestuur zal de vergoedingen vaststellen, die gehecht zijn aan de
toegekende delegaties.
Artikel 24 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad
van Bestuur als college, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan minstens één
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A-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door de personen aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, alleen
handelend.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber,
binnen de perken van zijn mandaat.
Artikel 25 - Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer
commissarissen opgedragen in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke
criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten. De commissarissen worden
benoemd door de Algemene Vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen
of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering
worden ontslagen.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en
besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel conform artikel 166
van het Wetboek van vennootschappen de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Elke vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
Tenzij krachtens een rechterlijke beslissing daartoe, komt de vergoeding van de accountant
niet ten laste van de vennootschap.
De Algemene Vergadering kan de onderzoek- en controlebevoegdheid evenwel
overdragen aan twee vennoten van de categorie A, B of C en waarvan minimaal telkens één
A-vennoot, die zij voor een door haar te bepalen duur benoemt en die zij te allen tijde kan
ontslaan. Indien er twee of meer controlerende vennoten worden benoemd, oefenen zij hun
taken uit als college. De controlerende venno(o)ten oefenen hun functie kosteloos uit en
rapporteren aan de Algemene Vergadering.
Hoofdstuk V: Algemene Vergadering
Artikel 26 - Samenstelling en bevoegdheid
De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle vennoten
van de vennootschap. Haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ook voor de
afwezigen of dissidenten, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen
zijn vervuld.
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
Artikel 27- Oproeping
De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de voorzitter van de Raad van
Bestuur. De oproeping moet geschieden door middel van e-mail met ontvangstbevestiging
als de betrokken vennoot zijn gegevens aan de vennootschap heeft bezorgd, ofwel via een
aangetekende of gewone brief als de vennoot zijn voorkeur voor deze oproepingswijze
schriftelijk kenbaar gemaakt heeft of indien de vennootschap niet beschikt over diens emailadres. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda en dient ten minste vijftien (15)
volle dagen vóór de datum van de vergadering te worden verstuurd aan de vennoten. Met de
oproeping worden alle in de wet of statuten verplicht gestelde documenten kosteloos
meegezonden.
De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen
binnen de zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald op de tweede
dinsdag van mei om 10 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het
voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de
bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met
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de controle. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Wanneer wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals
hierna uiteengezet, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De Algemene Vergadering kan ook in bijzondere of buitengewone zitting worden
opgeroepen. De Algemene Vergadering moet samenkomen op verzoek van de vennoten met
ten minste de helft van alle aandelen van hun categorie in hun bezit of in voorkomend geval
van de commissaris.
De vergadering moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen
door de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering komen bijeen op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van
Bestuur, zo deze afwezig of verlet is, door de oudste A-bestuurder aanwezig op de
vergadering. De voorzitter wijst de secretaris aan, die geen vennoot hoeft te zijn. De
vergadering wijst onder de aanwezige vennoten één of meerdere stemopnemers aan. De
voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau van de Algemene
Vergadering.
Vennoten moeten de aanwezigheidslijst van de vergadering ondertekenen, vooraleer
zij tot de Algemene Vergadering worden toegelaten.
De bestuurders van de vennootschap wonen de Algemene Vergadering bij.
Artikel 28 - Volmachten
Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek, aan een andere vennoot of een derde
volmacht geven hem op een Algemene Vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats
zijn stem uit te brengen. Een gevolmachtigde kan niet meer dan één (1) vennoot
vertegenwoordigen.
Artikel 29 – Beslissingen
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of de statuten, beslist de
Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden
met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten,
de wijziging van het maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap moet ten
minste drie vierde (3/4) van de A-, B- en C-vennoten op de vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn
Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal dan geldig
beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met drie vierden (3/4) van de
totaal geldig uitgebrachte stemmen van alle vennoten wordt goedgekeurd. Voor een
wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding van de vennootschap is bovendien
een drie vierde (3/4) meerderheid van de gezamenlijk geldig uitgebrachte stemmen van de
A-, B- en C-vennoten vereist.
De stemming geschiedt bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de vergadering
daarover anders beslist. De verkiezing van de bestuurders en commissarissen van de
vennootschap geschiedt principieel bij geheime stemming.
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen, zal de Algemene Vergadering alleen
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over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping, geldig kunnen beraadslagen en
beslissen.
Artikel 30 – Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden
verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.
Daartoe zal door de voorzitter van de Raad van Bestuur een rondschrijven per brief,
fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluiten, verstuurd worden naar alle vennoten en eventuele
commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten deze voorstellen van besluit goed te
keuren binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven en op de correcte manier aangetekend terug te sturen naar de
maatschappelijke zetel van de vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven
vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen
geacht niet genomen te zijn.
Artikel 31 – Stemrechten
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Geen enkele vennoot mag evenwel aan de stemming deelnemen, voor hem
persoonlijk en als mandataris, voor meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden
aan de in deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 32 – Notulen
Van de beraadslaging en de beslissingen van de Algemene Vergadering worden
notulen opgesteld. De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de
leden van het bureau van de vergadering en de vennoten die zulks wensen.
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter ondertekend.
Hoofdstuk VI: balans – winstverdeling
Artikel 33 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap stemt overeen met het kalenderjaar. Het
boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 34 - Jaarrekening
Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de
bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene
Vergadering moeten worden overgelegd.
Eén (1) maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de
documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten)
belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen.
Vijftien (15) dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en
commissaris(sen) (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de overige
vennoten neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over
de aan de bestuurders, vaste vertegenwoordigers en/of de commissaris(sen) te verlenen
kwijting.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
Artikel 35 - Winstverdeling
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken
over de bestemming van het saldo van de nettowinst over het afgesloten boekjaar.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd
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(5/100) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (1/10) van het vast gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt.
Een gedeelte
van de
jaarlijkse inkomsten wordt voorbehouden voor
informatieverstrekking aan en opleiding van de huidige of potentiële leden van de
vennootschap of het grote publiek.
Ingeval de Algemene Vergadering tot de toekenning van een dividend zou beslissen,
mag dit dividend in geen geval hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter
uitvoering van artikel 1, § 2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962. De betaling
van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur
vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de
vennootschap, zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van de
beslissing van de Raad van Bestuur over het verzoek tot uittreding.
Artikel 36 - Ristorno
Als er een ristorno aan de vennoten wordt uitgekeerd, dan is dit uitsluitend a rato
van de verrichtingen van een vennoot tegenover de vennootschap over het afgelopen
boekjaar.
Hoofdstuk VII: ontbinding – vereffening
Artikel 37 – Vereffening
Behoudens de wettelijke gronden tot ontbinding, kan de vennootschap ontbonden
worden door de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake
statutenwijziging en met inachtneming van de regels en voorschriften uit het Wetboek van
vennootschappen.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip
ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de Algemene
Vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de
rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter
tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn
benoeming door de Algemene Vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de bestuurders
van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten
voorgeschreven door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
In afwijking van het bepaalde hiervoor, is een ontbinding en vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 38 - Slotafrekening
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de
eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel
14.
De Raad van Bestuur en de vereffenaar(s) aangesteld door de Algemene Vergadering
zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de Algemene Vergadering,
die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen. In ieder geval moet het eventueel
saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de
vennootschap.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van
verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank van koophandel.
Hoofdstuk VIII: diverse bepalingen
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Artikel 39 - Keuze van woonplaats
Iedere vennoot, bestuurder of vereffenaar, die in het buitenland woont en geen
woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten
verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig
kunnen bezorgd worden.
Artikel 40 – Huishoudelijk Reglement
Alles wat verband houdt met de toepassing van de statuten, de werkzaamheden van
de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, en de goede werking van de vennootschap
mag geregeld worden door een Huishoudelijk Reglement zonder strijdig te zijn met de wet of
de statuten. Door de Raad van Bestuur en/of de Algemene Vergadering kunnen voorstellen
tot het opstellen en/of het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement worden voorgesteld.
Het Huishoudelijk Reglement is evenwel geldig als het met een drie vierde (3/4) meerderheid
van de totaal geldig uitgebrachte stemmen door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd.
Vennoten zijn onderworpen aan het Huishoudelijk Reglement louter door het feit van hun
toetreding tot de vennootschap.
Artikel 41 – Algemene bepaling
Voor al hetgeen wat niet uitdrukkelijk in deze statuten wordt voorzien, gelden de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de voorschriften uit het huishoudelijk
reglement bij de vennootschap. Deze statuten, noch het Huishoudelijk Reglement kunnen
van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen afwijken.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Musical Rainbows CVBA
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Groenestraat 58, 8930 Menen
BTW BE 0666.956.657 RPR Gent, Afd Kortrijk
RPR Gent, afdeling Kortrijk
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten van Musical Rainbows CVBA.
Dit Huishoudelijk Reglement werd met eenparigheid van stemmen op 10 februari 2017
goedgekeurd door de leden van de Raad van Bestuur.
1. MISSIE
Musical Rainbows CVBA is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
die werd opgericht op 25 november 2016 en werd erkend door de Minister van Economie.
Haar missie is de werving van coöperatief kapitaal met het oog op de creatie van een
cultuurfonds dat via leningen of participaties investeert in live entertainment
(podiumkunsten) producties waarvan een vennootschap van de Music Hall Group producent
of co-producent is.
De oprichting van Musical Rainbows CVBA werd ingegeven vanuit de wens een
maatschappelijk investeringsplatform te creëren voor individuen (naar analogie met de tax
shelter voor bedrijven) die onrechtstreeks willen investeren in een Belgisch cultureel
economisch
project
met
internationale
uitbating
in
de
wereldwijde
live
entertainmentindustrie. Musical Rainbows CVBA richt zich meer bepaald op investeerders
met affiniteit met culturele activiteiten en die geïnteresseerd zijn in de combinatie van
financieel en cultureel rendement.
Daarnaast wenst de vennootschap haar vennoten sociale en economische voordelen toe te
kennen, zoals nader bepaald in art. 3.4.
2. JURIDISCHE STRUCTUUR/ERKENNING
Musical Rainbows CVBA is een erkende coöperatieve vennootschap overeenkomstig de Wet
van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie en het
Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning. Haar
erkenning werd toegekend bij Ministerieel Besluit van 20 december 2016 (Belgisch
Staatsblad 31 januari 2017), met ingang van 1 december 2016.
De erkende coöperatieve vennootschap is een manier om anders te ondernemen. Essentieel
zijn de vrije toetreding voor nieuwe vennoten, de inperking van de overheersende rol die een
aandeelhouder zou kunnen spelen in de beslissingen van de Algemene Vergadering en het
ontbreken van een speculatief doel (de vennoten stellen zich tevreden met een beperkte
rentevoet aangezien zij geen lid zijn van de coöperatie met de bedoeling zich zo snel
mogelijk te verrijken, maar daarentegen een project te steunen dat verder gaat dan het
louter eigen belang).
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Voor de belegger betekent dit concreet een beperking van het jaarlijkse dividend tot
maximum 6%, maar eveneens, op basis van artikel 21, 6° van het Wetboek
Inkomstenbelastingen, een vrijstelling van de roerende voorheffing op het eerste
dividendbedrag van 190,00 EUR (aanslagjaar 2017).
De statuten van Musical Rainbows CVBA zijn beschikbaar op: www.musicalrainbows.be.
3. VENNOTEN
3.1

A, B en C vennoten

Music Hall Group NV is houder van veertien (14) aandelen categorie A en vertegenwoordigt
veertienduizend euro (€ 14.000,00) van het kapitaal van Musical Rainbows CVBA.
Overeenkomstig de statuten, vertegenwoordigen de aandelen categorie A een nominale
waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
Live Entertainment Foundation is houder van veertien (14) aandelen categorie B en
vertegenwoordigt veertienduizend euro (€ 14.000,00) van het kapitaal van Musical Rainbows
CVBA. Overeenkomstig de statuten, vertegenwoordigen de aandelen categorie B een
nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.
Koinon CVA is houder van zeven (7) aandelen categorie C en vertegenwoordigt zevenduizend
euro (€ 7.000,00) van het kapitaal van Musical Rainbows CVBA. Overeenkomstig de
statuten, vertegenwoordigen de aandelen categorie C een nominale waarde van duizend euro
(€ 1.000,00) per aandeel.

3.2

D-vennoten

De aandelen categorie D vertegenwoordigen een nominale waarde van duizend euro (€
1.000,00) per aandeel en zijn voorbehouden aan de natuurlijke personen die de
doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en door de Raad van
Bestuur als vennoot aanvaard zijn.
Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur is de maximum inschrijving
per vennoot op D-aandelen, beperkt tot vijf (5) aandelen.
Kunnen aanvaard worden als D-vennoot: iedere natuurlijke of rechtspersoon die de
doelstelling van de vennootschap onderschrijft.
Kandidaat-vennoten kunnen verzoeken om toe te treden door invulling van een
inschrijvingsformulier dat is terug te vinden op de website van Musical Rainbows CVBA of
telefonisch kan worden aangevraagd. De Raad van Bestuur beslist op basis van het
inschrijvingsformulier
over
de
toetreding
van
een
nieuwe
D-vennoot.
Het
inschrijvingsformulier dient te worden ondertekend en gedagtekend met vermelding van de
naam en het adres van de kandidaat-vennoot, evenals het aantal aandelen dat hij/zij wenst
te onderschrijven.
De toetreding van een vennoot wordt pas effectief na inschrijving in het aandelenregister en
na volledige storting van de aandelen waarop hij/zij heeft ingetekend.
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3.3

Algemene Vergadering

De werking van de Algemene Vergadering is vastgelegd in de statuten. De Raad van Bestuur
zal erop toezien dat deze werking zal nageleefd worden. Hierbij zal er waakzaam op
toegezien worden dat er volledige transparantie is over de jaarwerking.
Musical Rainbows CVBA gebruikt voornamelijk het internet via de website
www.musicalrainbows.be om alle informatie te publiceren die zinvol kan zijn voor haar
vennoten. Daarnaast wordt een periodieke nieuwsbrief uitgegeven en wordt ook een officiële
vennotencommunicatie gevoerd omtrent, onder meer, de statuten, de leden van de Raad
van Bestuur, de vennoten, vennotenvoordelen en recente ontwikkelingen van de
vennootschap.
Het doel van deze communicatie is niet alleen een bewustwording van de activiteiten maar
ook een verhoging van de betrokkenheid die zal leiden tot versnelling in de missie van
Musical Rainbows CVBA.
3.4

Sociale voordelen

Aan de vennoten kunnen de volgende sociale voordelen worden toegekend:
-

-

Vrijkaarten voor avant-premières van producties die mede gefinancierd werden door
de vennootschap;
Mogelijkheid tot meet & greet van podiumkunstenaars;
Geleid bezoek achter de schermen van producties die mede gefinancierd werden
door de vennootschap;
Educatie op het vlak van cultuur in het algemeen en muzikale podiumkunsten in het
bijzonder, door middel van het organiseren van workshops, lezingen, nieuwsbrieven
etc;
Voorkooprecht voor producties die mede gefinancierd werden door de vennootschap;

De toekenning van de sociale voordelen aan de leden wordt jaarlijks vastgesteld door de
Raad van Bestuur voor het komende boekjaar.
4. BESTUURDERS
4.1

Competenties en waarden

Musical Rainbows CVBA verwacht van haar bestuurders een aantal competenties en
waarden. Bij de selectie van bestuurders zal nagestreefd worden dat onder andere de
onderstaande waarden en competenties aanwezig zijn in de Raad van Bestuur in haar
geheel:
-

Kennis van coöperatief ondernemen;
Ervaring met het leiden van een onderneming;
Ervaring met het betrekken van vennoten;
Ervaring met podiumkunsten;
Beoordelen van business plans;
Beschikbare tijd;
Samenwerkingsbereidheid;
Vertrouwelijkheid;
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-

Ethisch bedrag en geen eigenbelang;
Onafhankelijk en constructief kunnen oordelen om concreet en kritisch bij te dragen
tot de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur;
Over de nodige sociale, communicatieve en diplomatieke vaardigheden beschikken
teneinde tot consensus en besluitvorming te kunnen komen.
4.2

Werking

De bestuurders van de vennootschap (benoemd voor een periode van zes (6) jaar) zijn:
-

Alpa NV, vast vertegenwoordigd door Geert Allaert (A-bestuurder);
MLCC BVBA, vast vertegenwoordigd door Jan Van De Voorde (A-bestuurder);
en
Rik De Nolf (C-bestuurder).

De werking van Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten. In december van elk jaar
wordt de vergaderkalender van het volgende werkjaar vastgelegd.
De D-bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door minimum vijftig (50) D-vennoten. De samenstelling van deze lijst
gebeurt als volgt:
-

-

Alle vennoten worden via de website of een schrijven (per email of brief) op de
hoogte gebracht van de openstelling van het mandaat van D-bestuurder en van de te
volgen procedure en timing.
Kandidaten kunnen worden voorgedragen door minstens vijftig (50) D-vennoten
(met akkoord van de kandidaat), mits de kandidaat voldoet aan de competenties en
waarden zoals uiteengezet in punt 4.1 van dit Huishoudelijk Reglement. Dit dient te
gebeuren door een schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur met
een korte persoonlijke voorstelling van de kandidaat en motivatie, en dit uiterlijk 15
dagen voorafgaand aan de samenkomst van de algemene vergadering die zal
stemmen over het in te vullen mandaat van bestuurder.

Bij gebreke aan een kandidaat voorgedragen door de D-vennoten, zal één (1) bestuurder
gekozen worden uit een lijst van onafhankelijke kandidaten voorgedragen door de Raad van
Bestuur.
4.3

Voorzitter Raad van Bestuur

De voorzitter geeft leiding aan de Raad van Bestuur en zorgt voor een efficiënte en
onafhankelijke werking van dit orgaan.
De voorzitter heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden:
-

-

Hij neemt de nodige maatregelen om de volgende zaken te bewerkstelligen:
o Een klimaat van vertrouwen;
o Een open discussie;
o Een opbouwende kritische zin;
o Steun voor de besluiten die de Raad van Bestuur heeft genomen;
Hij is exclusief bevoegd voor de externe communicatie van Musical Rainbows CVBA;
Hij zorgt voor en plant de interne evaluatie van de Raad van Bestuur;
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-

-

Hij plant en legt de kalender vast van de verschillende Raden van Bestuur;
Hij stelt in overleg met de gedelegeerd bestuurder de agenda van de Raad van
Bestuur vast en hij zit de vergaderingen voor;
Hij zorgt ervoor dat de nieuwe leden een geschikt oriëntatieprogramma ontvangen
dat beantwoordt aan hun behoeften en dat de permanente vorming van de leden van
de Raad van Bestuur wordt verzorgd;
Hij zit de Algemene Vergadering voor en tijdens de Algemene Vergadering ziet hij
erop toe dat de vennoten vragen kunnen stellen aan de bestuurders en aan de
commissaris.
4.4

Gedelegeerd bestuurder/Algemeen directeur

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder/algemeen directeur is bezoldigd. De vergoeding
wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en mag niet bestaan uit een deelname in
de winst (tantième).
Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om de delegatie van het dagelijks bestuur aan de
gedelegeerd bestuurder(s)/algemeen directeuren te herroepen en de voorwaarden te
bepalen waaronder de delegatie kan worden gewijzigd of beëindigd.
4.5

Vorming en ontwikkeling van bestuurders
4.5.1

Permanente vorming

De voorzitter van de Raad van Bestuur zorgt ervoor dat nieuw benoemde bestuurders een
passende introductie krijgen om hun effectieve bijdrage tot de Raad van Bestuur te
versnellen.
De bestuurders verfijnen hun bekwaamheden alsook hun kennis over Musical Rainbows CVBA
zodat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen in de Raad van Bestuur.
Iedere bestuurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de vigerende
vennootschapswetgeving, de wetgeving inzake coöperatieve vennootschappen, de statuten
van de vennootschappen, alsook van dit Huishoudelijk Reglement.
4.5.2

Evaluatie

Op regelmatige basis kan de voorzitter individuele gesprekken organiseren met de
bestuurders op basis van een vooraf ter beschikking gestelde vragenlijst. In deze bevraging
komen onder meer volgende punten aan bod:
-

-

-

Voldoende mogelijkheid voor een open discussie in de Raad van Bestuur, waarin alle
standpunten aan bod kunnen komen, begeleiding van discussies opdat zij afgerond
worden en resulteren in een duidelijke besluitvorming;
Voldoende deelname van de individuele bestuurder aan de besprekingen en een
voldoende bijdrage van de specifieke deskundigheid van de bestuurder in de
besprekingen;
De effectieve leiding door de voorzitter van de vergaderingen van de Raad van
Bestuur, voldoende uitoefening van ieders spreekrecht, conformiteit van de
beslissingen met de besprekingen en de consensus van de bestuurders;
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-

De voorzitter brengt over de globale uitkomst van deze individuele bevragingen
verslag uit aan de Raad van Bestuur. Tijdens de besprekingen van dit verslag kunnen
individuele bestuurders opmerkingen maken over de vaststellingen.
4.6

Remuneratie

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Als een bestuurder evenwel een opdracht vervult met bijzondere of vaste prestatie, dan mag
hiervoor een verloning toegekend worden door de Algemene Vergadering.
Verplaatsingskosten en eventuele andere kosten en diensten, in opdracht van de CVBA,
worden vergoed mits voorlegging van bewijsstukken.
4.7

Directiecomité

Als de noodzaak wordt vastgesteld, zal een directiecomité worden opgericht.
5. GEDRAGSCODE BESTUURDERS
5.1

Beschikbaarheid

Elke bestuurder moet bereid zijn om voldoende tijd te spenderen om zijn taken en
verantwoordelijkheden op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren en moet in staat zijn om
voor een aanzienlijke periode in de Raad van Bestuur zitting te hebben.
Elke bestuurder verbindt zich ertoe om zoveel als mogelijk aanwezig of vertegenwoordigd te
zijn op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de vennootschap.
5.2

Onafhankelijkheid

Elke bestuurder dient te beslissen op basis van een onafhankelijk en objectief oordeel. Deze
beslissing moet steeds in het belang van de vennootschap zijn.
Dit houdt in dat persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een
vereniging geen weerslag mogen hebben op de objectiviteit. Van de bestuurders wordt
tevens verwacht dat zij voorkomen dat privébelangen de uitoefening van hun taken kunnen
beïnvloeden.
5.3

Behandelen van vertrouwelijke informatie

De bestuurders mogen de informatie waarover zij beschikken in hun hoedanigheid van
bestuurder enkel gebruiken in het kader van hun mandaat en het doel waarvoor de
informatie bedoeld is.
Alle informatie ter beschikking gesteld in functie van het uitoefenen van het mandaat moet
gezien worden als vertrouwelijk.
5.4

Naleving regelgeving
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Op de activiteiten van de vennootschap zijn verschillende verordeningen, wetten, decreten,
ordonnanties, koninklijke besluiten en andere regelgeving van toepassing. Elke bestuurder
dient in al zijn handelingen de regelgeving die op dat moment van kracht is te respecteren
en na te leven.
De bestuurder mag in geen geval handelingen stellen, waarvan hij redelijkerwijze dient te
weten dat zij de van toepassing zijnde regelgeving schenden.
5.5

Declaraties

Uitgaven kunnen enkel worden gemaakt na voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van
Bestuur.
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