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Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Zetel :
(volledig adres)

Trichterheideweg 8
3500 Hasselt

Onderwerp akte :

Oprichting

Uit een akte verleden voor Michael BÖSE, geassocieerd notaris, te Genk, Berglaan 11, op 4 juni
2018, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat een
naamloze vennootschap werd opgericht door:
1) De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NUTSBEDRIJVEN
HOUDSTERMAATSCHAPPIJ, afgekort ‘NUHMA’, voornoemd, met maatschappelijke zetel te 3500
Hasselt, Trichterheideweg 8, met ondernemingsnummer 0472.325.068, ressorterend onder de
bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt en onderworpen aan
de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE472.325.068.
2) De naamloze vennootschap NUBEMA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Trichterheideweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0834.086.964,
ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt,
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE834.086.964.
- onder de naam "NUHMA AC ", met zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8, voor onbepaalde
duur;
- waarvan het kapitaal:
. éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt;
. volledig volstort is;
.verdeeld is in zeshonderdvijftien (615) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/zeshonderdvijftiende (1/615de) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan
zeshonderdveertien (614) A-aandelen en één (1) B-aandeel waarop is ingeschreven door:
- voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NUTSBEDRIJVEN
HOUDSTERMAATSCHAPPIJ”, afgekort “NUHMA” die stortte ten belope van éénenzestigduizend
vierhonderd euro (€ 61.400,00), waarvoor haar zeshonderdveertien (614) volstortte A-aandelen
worden toegekend;
- voormelde naamloze vennootschap “NUBEMA” die stortte ten belope van honderd euro (€ 100,00),
waarvoor haar één (1) volstort B- aandeel wordt toegekend;
- met boekjaar lopend vanaf één januari tot en met éénendertig december (het eerste boekjaar loopt
vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank tot en met éénendertig
december tweeduizend achttien);
- met jaarvergadering op de vierde maandag van de maand mei om achttien uur (18u00), of, als dit
geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag (de eerste jaarvergadering heeft plaats in
tweeduizend negentien);
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden zoals hierna uiteengezet.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
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bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Werden benoemd tot bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:
*de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVECOM, met zetel te 3850
Nieuwerkerken, Rode Haagstraat 6, die op haar beurt aanstelt als vaste vertegenwoordiger de heer
VAUTMANS André, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Rode Haagstraat 6.
*mevrouw BREPOELS Frieda, wonende te 3740 Bilzen, Brabantsestraat 13;
*de heer DE GRUNNE Thierry, wonende te 3740 Bilzen, Waterkasteelstraat 1;
*de heer VANDEPUT Marc, wonende te 3500 Hasselt, Runksterkiezel 109;
*de heer VANLEEUW Mark, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Lepelstraat 25 bus 1;
*de heer ROPPE Marc, wonende te 3500 Hasselt, Ridderstraat 25 bus 4;
*de vennootschap onder firma PANTA RHEI, met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 237, die
op haar beurt aanstelt als vaste vertegenwoordiger de heer COONEN Tony, wonende te 3500
Hasselt, Trekschurenstraat 237;
*de heer VANVELTHOVEN Peter, wonende te 3920 Lommel, Kerkstraat 32A.
Werd benoemd tot als gedelegeerd bestuurder, voor een duur van zes (6) jaar: de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ,
afgekort ‘NUHMA’, de heer KELCHTERMANS Ludo, geboren te Bree op dertig september
negentienhonderd zestig, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3.
- werd benoemd tot commissaris: PKF-VMB Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1780 Wemmel, Koning
Albert-I-laan 64, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingrid Vosch voor een periode van drie
(3) jaar. De vergoeding bedraagt duizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00), exclusief de belasting
over de toegevoegde waarde en onkosten, per jaar.
- genoemde ingebrachte geldbedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening BE88 3631
7479 4141, bij ING België, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, blijkens het
bankattest, afgegeven door deze instelling op dertig mei tweeduizend achttien.
- zonder van de wet afwijkende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de
verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
- Volmacht voor formaliteiten (btw/KBO…)
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ACCIFIDES’, met maatschappelijke zetel te
3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat 18 bus 0.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0849.004.475, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
- Met als Doel:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, het (rechtstreeks of onrechtstreeks,
alleen of gezamenlijk) investeren in gelijk welke vorm in ondernemingen (in de meest brede
betekenis) die in eerste instantie handelen in het domein van energie, met focus op hernieuwbare
energie.
Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, omvat het doel van de
vennootschap, zonder beperkt te zijn tot, de volgende handelingen en gedragingen:
(i) het investeren, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen en overdragen van
aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, geld en andere effecten uitgegeven door Belgische of
buitenlandse vennootschappen die al dan niet commerciële vennootschappen, administratieve
kantoren, instituten of verenigingen zijn en die al dan niet een publiek of semipubliek karakter
hebben;
(ii) het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursmandaten, het verlenen van advies -met uitsluiting van gereglementeerd beleggingsadvies-,
management en andere diensten die verwant zijn met de activiteiten van de vennootschap; deze
diensten kunnen verleend worden op contractuele basis of op grond van deze statuten en kunnen
uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als vennootschapsorgaan;
(iii) het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, aan verbonden
vennootschappen of vennootschappen in dewelke de vennootschap direct of indirect participeert als
aandeelhouder of anderszins, alsook borgstelling of het stellen van andere zekerheden voor de
verbintenissen van deze vennootschappen.
(iv) De vennootschap kan in elke vennootschap met een gelijk of verwant doel alsook in elke
vennootschap die ertoe strekt het doel van de vennootschap te bevorderen een belang nemen door
middel van samenwerking, kapitaalinbreng, fusie, inschrijving op aandelen of andere effecten,
participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier.
Het doel van de vennootschap kan uitgebreid of ingeperkt worden door middel van een
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statutenwijziging overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde oprichtingsakte
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