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OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12225

VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.

Geachte aandeelhouders,

Overeenkomstig artikel 12:25 vanhet Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het "'WVV"),
hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de voorgenomen fusie door overneming van De Gentse

Haard CV, een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.030.077, en met

B.T.W-nummer BE-0400.030.077, (de "Overgenomen Vennootschap") door WoninGent CV, een

cociperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke

zetelte 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder

ondernemingsnummu (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.032.156, en met B.T.W.-nummer BE-
0400.032.156, (de "Overnemende Vennootschap", en samen met de Overgenomen Vennootschap,

de "Vennootschappen" en de Ovememende Vennootschap individueel "de Vennootschap").

1



Op heden hebben de bestuursorganen van de Vennootschappen overeenkomstig artikel 12:24 WYY
een gezamenlijk fusievoorstel opgesteld en goedgekeurd tijdens de vergaderingen de raden van bestuur
van 27 september 2022, voor wat de Overgenomen Vennootschap betreft, en van 28 september 2022,
voor wat de Overnemende Vennootschap betreft (het "F'usievoorstel", en de fusie zoals voorgesteld
in het Fusievoorstel de "Fusie").

Aansluitend bij en ter aanvulling van voornoemd Fusievoorstel legt het bestuursorgaan van de
Overnemende Vennootschap u zijn bijzonder fusieverslag voor, opgesteld overeenkomstig artikel
12:25 WW. Onderhavig fusieverslag zal, samen met het Fusievoorstel en de overige door het WVV
vereiste documenten aan de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap ter beschikking
worden gesteld op de zetel van de Overnemende Vennootschap.

1 STAND VAN HBT VERMOGEN VAN DE VBNNOOTSCHAPPEN.

De stand van het vermogen van de Vennootschappen wordt genoegzaam weergegeven in hun
respectievelijke geauditeerde en goedgekeurde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31

december 2021. Deze jaarrekeningen werden door de jaarlijkse algemene vergadering van de
Overnemende Vennootschap op 25 mei 2022 respectievelijk door de jaarlijkse algemene vergadering
van de Overgenomen Vennootschap op l0 mei 2022 goedgekeurd.

De Vennootschap merkt op dat aan de aandeelhouders voorgesteld wordt om de Fusie met
boekhoudkundige retroactiviteit goed te keuren, waardoor alle verrichtingen van de Overgenomen
Vennootschap voor boekhoudkundige doeleinden geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening
van de Overnemende Vennootschap vanaf I juli 2022. De terugwerkende kracht voor
boekhoudkundige doeleinden per 1 juli2022 zal ook voor fiscale doeleinden doorwerken.

Gelet op het feit dat voorgesteld wordt om de Fusie te verwezenlijken met boekhoudkundige
retroactiviteit tot en met 1 juli 2022, zal de Overgenomen Vennootschap gehouden zijn om een
jaarrekening op te maken en ter goedkeuring van de aandeelhouders voor te leggen met betrekking tot
hetverkortboekjaardateen aanvangnamop ljanuari 2022endateindigt op30juni2022.

De stand van het verrnogen van zowel de Ovememende Vennootschap als de Overgenomen
Vennootschap per 30 juni 2022 werden als Bijlage 1 respectievelijk Bijlage 2 aan dit bijzonder verslag
gehecht.
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2 TOELICHTING EN VERANTWOORDING VAN DE VERRICHTING VANUIT EEN
JURIDISCH EN ECONOMISCH OOGPUNT.

2.1 Wenselijkheid van de Fusie.

De Fusie strekt ertoe de vorming van een woonmaatschapptj voor het werkgebied Gent voor te

bereiden. In lijn daarmee, worden via de Fusie meer concreet de navolgende doelstellingen
nagestreefd:

a Voorbereiding van de vorming van de woonmaatschappij ten gevolge van het nieuw
Vlaams sociaal woonbeleid.

Het Vlaams Decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking
tot wonen hervormt het sociaal woonlandschap. De sociale huisvestingsmaatschappijen en de

sociale verhuurkantoren worden samengebracht en omgevormd tot woonmaatschappijen. Per

werkingsgebied zal er slechts 66n woonmaatschappij erkend worden. Met huidige fusie zetten

de Vennootschappen conform het overgangsrecht, zoals voorzien in voornoemd Decreet van 9
juli 2021, een eerste stap in de richting van een eengemaakte woonmaatschappij voor het

rechtsgebied Gent.

a Schaalvoordelen en verhoogde efficidntie.

De Fusie zal synergien tot stand brengen. Een betere inzet van de beschikbare middelen en

mensen zal de centrale bedrijfskosten, alsook de dagelijkse kosten, verminderen. De Fusie zal

bijdragen tot een optimalisatie van middelenallocatie, alsook tot een verhoging van de efficientie
en bijgevolg dienstverlening op het vlak van sociale huisvesting. De Fusie zal bovendien

schaalvoordelen opleveren in de onderhandelingen met leveranciers en aannemers. Een

gestroomlijnde en geintegreerde bestuurs- en managementstructuur zal voorts het

beslissingsproces vereenvoudigen en derhalve de effi cientie verhogen.
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a Doeltreffender woonbeleid en expertise.

De Vennootschappen bestrijken momenteel reeds eenzelfde activiteitenterrein, bedienen in
grote mate eenzelfde doelpubliek en hebben een geografische reikwijdte die grotendeels

overlappend is, zodat een Fusie een logische evolutie is. De integratie van de Vennootschappen

zal leiden tot een uniforme visie en strategie omtrent sociale huisvesting binnen het

werkingsgebied Gent. Mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning, zullen zich door
de Fusie kunnen richten tot 66n enkele woonmaatschupprj, waardoor de Fusie bijdraagt tot de

bevordering van een nog kwaliteitsvollere dienstverlening en tot een doorgedreven expertise

van de noden inzake sociale huisvesting binnen het werkingsgebied Gent. Verder zal een

centraal aangestuurd en rationeler gebruik van de infrastructuur en middelen de kwaliteit van de

dienstverlening verhogen.

2.2 Voorwaarden waaronder en wijze waarop de Fusie zal plaatsvinden.

Het voorstel tot het verwezenlijken van een Fusie tussen de Overnemende Vennootschap en de

Overgenomen Vennootschappen zal op een buitengewone algemene vergadering van beide
Vennootschappen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de aandeelhouders van de respectievelijke
Vennootschappen.

De Fusie zal doorgevoerd worden met boekhoudkundige retroactiviteit tot en met l juli 2022. Concreet

betekent dit dan ook dat alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap vanaf I juli 2022
geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap en als

verrichtingen van de Overnemende Vennootschap dienen te worden aangemerkt vanaf I juli 2022. De

terugwerkende kracht voor boekhoudkundige doeleinden per I juli 2022 zal ook voor fiscale
doeleinden doorwerken.

De inbreng in het kader van de Fusie zal uitsluitend worden vergoed door de uitgifte door de

Overnemende Vennootschap van nieuwe aandelen. De voorgestelde ruilverhouding wordt vastgesteld

op tien (10) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap in ruil voor 66n (1) aandeel van de

Overgenomen Vennootschap.

Deze nieuwe aandelen zullen vanaf de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen van dezelfde aard

zijn en dezelfde rechten, voorrang en voorrechten hebben als de bestaande aandelen van de

Overnemende Vennootschap die voorafgaand aan de Fusie reeds door de aandeelhouders van de

Overnemende Vennootschap worden aangehouden, waaronder met betrekking tot winstdeelneming.
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De nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen bij uitgifte slechts gedeeltelijk
volgestort zijn in dezelfde verhouding als de geruilde aandelen van de Overgenomen Vennootschap
voorafgaandelijk aan de Fusie volstort waren.

De nieuwe aandelen geven recht op deelname in de winst enlof andere elementen van het eigen
vennogen die uitkeerbaar zijn of uitgekeerd worden vanaf de eerste dag van het lopende boekjaar,
ongeacht het tijdstip waarop deze elementen zijn opgebouwd.

Na de goedkeuring van de Fusie door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders

van de Vennootschappen, zal het bestuursorgaan (of de daartoe gemachtigde persoon) van de

Overnemende Vennootschap zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk de nieuwe aandelen op naam van
de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap inschrijven in het aandelenregister van de

Overnemende Vennootschap.

Gehjktrjdig met de Fusie zal aan de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende
Vennootschap die beraadslaagt over de Fusie worden voorgelegd om de rechtsvorm en de statuten van
de Overnemende Vennootschap in overeenstemming te brengen met het WW, door te besluiten tot:

de omzetting van de rechtsvorrn van de Overnemende Vennootschap naar een besloten
vennootschap, en

de aanname van nieuwe statuten o.a. om dezeinlijn te brengen met de bepalingen van het WW,
de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de Omzendbrief van 24 april2020 OMG/W 202013

betreffende de impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de sociale
huisvestingsmaatschappij en (de "Omzendbrief ').

De Fusie is onderworpen aan de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de
Overnemende Vennootschap van deze voorgaande statutenwijziging.

2.3 Gevolgen naar aanleiding van de Fusie.

2.3.1 Gevolgen van de Fusie.

Als gevolg van de Fusie door overneming zal hel gehele verrnogen van de Overgenomen
Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, van rechtswege en gelijktijdig, als gevolg van
de ontbinding zonder vereffening, overgaan op de Overnemende Vennootschap tegen uitreiking van
nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen
Vennootschap.
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De Fusie zal van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen hebben:

de Overgenomen Vennootschap wordt ontbonden zonder vereffening en houdt op te bestaan;a

a het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap (zowel de activa als de passiva, de

rechten en de verplichtingen) gaat onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap

zodat de Overnemende Vennootschap van rechtswege in alle rechten en verplichtingen van de

Overgenomen Vennootschap treedt;

nieuwe aandelen worden uitgegeven door de Overnemende Vennootschap aan de

aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, overeenkomstig de Ruilverhouding zoals

bepaald in artikel 2.4 van dit verslag.

Gezien de toepasselijke boekhoudkundige continuiteit, zal het kapitaal van de Overnemende

Vennootschap worden geacht te zijn verhoogd met een bedrag gelijk aan het kapitaal van de

Overgenomen Vennootschap. Naar aanleiding van de omzetting van de Overnemende Vennootschap

in een besloten vennootschap zal het kapitaal van de Overnemende Vennootschap evenwel

onmiddellijk worden omgezet, zoals hieronder toegelicht in randnummer 2.3.2. van dit bijzonder
verslag.

De werknemers van de Overgenomen Vennootschap gaan automatisch en van rechtswege over op de

Overnemende Vennootschap met naleving van de voorwaarden en de modaliteiten voorzien in CAO
nr. 32bis. De Overnemende Vennootschap zal alle rechten en verplichtingen overeenkomstig CAO nr.

32bis met betrekking tot de personeelsleden van de Overgenomen Vennootschap overnemen op datum

van de voltooiing van de Fusie.

De Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap

zal ten laatste tegenwerpehlk zrjn aan derden vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van een uittreksel van de notariele akten van de respectievelijke buitengewone algemene

vergaderingen van de Vennootschappen waarop tot de Fusie zal worden besloten.

Om de overdracht van de rechten en verplichtingen op onroerende goederen aan derden te kunnen

tegenwerpen, dienen de notariele akten waarin tot de Fusie werd besloten in het bevoegde kantoor

Rechtszekerheid te worden overgeschreven.

Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen brj het Belgisch Staatsblad van de

akten houdende vaststelling van de beoogde Fusie, kunnen de schuldeisers van elke rechtspersoon die

deelneemt aan de verrichting wiens vordering vaststaand is voor die bekendmaking maar nog niet

opeisbaar is ofdie voor deze schuldvordering in rechte ofvia arbitrage een vordering heeft ingesteld

voor de akte houdende vaststelling van de verrichting, zekerheid eisen niettegenstaande

andersluidende bepaling.
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De Overnemende Vennootschap en, in voorkomend geval, de Overgenomen Vennootschap, kunnen

elk deze rechtsvordering afiveren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van

het disconto. Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening
heeft gekregen, legt de meest gerede partlj het geschil voor aan de voorzitter van de

ondernemingsrechtbank van de zetel van de schuldplichtige rechtspersoon, zitting houdend in kort
geding.

Onverminderd de rechten in de zaakzelf bepaalt de voorzitter de zekerheid die de rechtspersoon moet

stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid moet

worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de

solvabiliteit van de Overnemende Vennootschap. Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn
is gesteld, wordt de schuldvordering onverwijld opeisbaar, en zijn de verkrijgende rechtspersonen

hoofdelijk gehouden tot nakoming van deze verbintenis.

2.3.2 Gevolgen van de gelijktijdige omzetting in een besloten vennootschap.

Als gevolg van de omzetting van de Overnemende Vennootschap van een cociperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap, verliest de Overnemende

Vennootschap de mogehjLheid zich te laten erkennen als vennootschap met een sociaal oogmerk.

Overeenkomstig de Omzendbrief behoudt zij echter de kenmerken die eigen zijn aan een vennootschap

met een sociaal oogmerk, doordat deze onder meer statutair worden verankerd.

Net na de omzetting naar een besloten vennootschap, zal het volgestort gedeelte en de wettelijke
reserve van de Overnemende Vennootschap op de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de

Overnemende Vennootschap zijn geplaatst. Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal wordt op de

eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" geplaatst.

Eveneens naar aanleiding van de verwezenlijking van de Fusie en de omzetting in een Besloten
Vennootschap (BV) zal de samenstelling van de raad van bestuur gewijzigd worden : de raad van
bestuur van de Overnemende Vennootschap zal vanaf de datum van verwezenlijking van de Fusie tot
de datum van omvorrning naar een erkende woonmaatschappij bestaan uit maximaal vijftien
bestuurders. Twaalf bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van Stad Gent. Twee

bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering onder de oorspronkelijke private

aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap. De laatste bestuurder zal benoemd worden op

voordracht van de Gemeente Destelbergen. Vanaf de verwezenlijking van de Fusie zal er niet langer
een bestuurder op voordracht van de Provincie Oost-Vlaanderen benoemd worden. Na de omvorming
van de Overnemende Vennootschap tot een erkende woonmaatschapptj zal de Overnemende
Vennootschap voor de rest van de huidige legislatuur bestuurd worden door een raad van bestuur
bestaande uit dertien bestuurders, waarbij twaalf bestuurders zullen benoemd worden op voordracht
van Stad Gent en 66n bestuurder benoemd zal worden door de algemene vergadering onder de

oorspronkelijke private aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap. Na het einde van de

huidige legislatuur zal Stad Gent een voorstel formuleren over de wijze waarop de raad van bestuur
van de Overnemende Vennootschap vanaf 2025 samengesteld zal zijn.
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De naam van de Overnemende Vennootschap zal gewijzigd worden in Thuispunt Gent.

Bijkomend zullen de nieuwe statuten in lijn gebracht worden met de bepalingen van het WW, de
Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de Omzendbrief van 24 april2020 OMGAM 202013 betreffende
de impact van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de sociale
huisvestingsmaatschappijen (de " Omzendbrief").

Bovendien zalhet voorwerp van de Overnemende Vennootschap als volgt worden aangepast

"(...)De vennootschap heeft als hoofdzakelijk voorwerp in het algemeen belang bij te dragen aan het
recht op menswaardig wonen en de uitvoering van het Waamse woonbeleid en heeft daartoe volgende
activiteiten als voorwerp :
l" de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren,

inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende
aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van
gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;
2" btj te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of
ongeschihe gebotnven te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te
vervangen;

3" gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de

terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte yan de sociale
huurwoningen moet qangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met
een handicap. De vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en

vervreemden en niet-residentidle ruimten yerwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de

voorwaarden vastgesteld in de Vlaamse Codex lf/onen en uitvoeringsbesluiten.
Onverminderd het in artikel 3, 3o, vermelde toezicht op de Vennootschap, mag de Vennootschap alle
roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren,
vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle financidle handelingen verrichten, die
rechtstreelrs of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn de verwezentijking
van dat voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.(...)"
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2.4 Voorgestelderuilverhouding.

Zoals ook reeds in het Fusievoorstel uiteengezet is de ruilverhouding de verhouding op grond waarvan

ter gelegenheid van de Fusie de aandelen van de Overgenomen Vennootschap door haar

aandeelhouders worden ingeruild tegen nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap, die door
de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven in het kader van de bijkomende inbreng ten
gevolge van de Fusie. De ruilverhouding geeft bijgevolg weer hoeveel nieuwe aandelen van de

Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen
worden uitgereikt voor hun aandelen in de Overgenomen Vennootschap in het kader van de Fusie.

De bestuursorganen van beide Vennootschappen hebben in het Fusievoorstel verklaard dat de

ruilverhouding in het kader van de Fusie vastgesteld wordt op basis van de historische inbrengwaarde

van de aandelen van de Vennootschappen.

De berekeningswijze van de ruilverhouding op basis van de historische inbrengwaarde van de aandelen

van de Vennootschappen is ingegeven door het bijzonder statuut van de Vennootschappen als sociale
huisvestingsmaatschappijen, die eerder een winstbestedingsoogmerk hebben in plaats van een

winstuitkeringsoogmerk. Daaruit volgt onder meer dat zij niet (louter) gericht mogen zijn op de

venijking van hun aandeelhouders en deze aandeelhouders geen of slechts een beperkt

vermogensvoordeel mogen nastreven. Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd in artikel 5 van de statuten

van de Overnemende Vennootschap en in artikel 5 van de statuten van de Overgenomen

Vennootschap.

Dit blijkt duidelijk uit de Memorie van Toelichting bij het Vlaamse Decreet van 9 juli 2021 houdende

wljziging van diverse decreten met betrekking tot wonen : uit de betrokken memorie van toelichting
blijkt dan ook dat de historische inbrengwaarde voor de aandelen het enige logische aanknopingspunt
is om de ruilverhouding van de betrokken aandelen te bepalen r.

De historische inbrengwaarde van de aandelen van de Overnemende Vennootschap bedraagt twee euro

en vijftig eurocent (EUR 2,50) per aandeel. De historische inbrengwaarde van de aandelen van de

Overgenomen Vennootschap bedraagt vijfentwintig euro (EUR 25) per aandeel.

De voorgestelde ruilverhouding (de "Ruilverhouding") wordt vastgesteld op tien (10) nieuwe

aandelen van de Overnemende Vennootschap in ruil voor 66n (1) aandeel van de Overgenomen

Vennootschap.

Porl. St. Vl. Parl, 2O2O-2O27, 828/L, p. 22: "(...) Samengevdt en gelet op de bijzondere eigenschappen von de sociale
huisvestingsmootschappijen en de woonmaatschappijen vormt de historische inbrengwaarde het enige logische aanknopingspunt
om de ruilverhouding von de betrokken aandelen te bepalen, en gebeurt de fusie of portidle splitsing in boekhoudkundige
continuiteit. (...1"
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De methode die weerhouden werd om de ruilverhouding vast te leggen, ligt in lijn met de

doelstellingen van de decreetgever.

Opgemerkt dient wel te worden dat de nieuwe aandelen bij uitgifte slechts gedeeltelijk volgestort
zullen zijn in dezelfde verhouding als de geruilde aandelen van de Overgenomen Vennootschap
voorafgaandelijk aan de Fusie volstort waren. De nieuwe aandelen geven recht op deelname in de

winst er/of andere elementen van het eigen verrnogen die uitkeerbaar zijnof uitgekeerd worden vanaf
de eerste dag van het lopende boekjaar, ongeacht het tijdstip waarop deze elementen zijn opgebouwd.

2.5 Rechten die de Overnemende Vennootschap aan aandeelhouders met bijzondere rechten
of aan andere effectenhouders toekent

Artikel 4.38 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zoals toepasselijk op sociale
huisvestingsmaatschappijen, verleent aan de Vlaamse Regering het recht om bij de erkenning, fusie of
omvorming van een sociale huisvestingsmaatschappij namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op
ten hoogste een vierde van het maatschappelijk kapitaal van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Daarnaast voorziet ditzelfde artikel dat als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare
centra voor maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal
bezitten, hun afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid moeten bezitten in de raad van bestuur.

Verder voorziet artikel 28 van de statuten van de Overnemende Vennootschap dat, met uitzondering
van de publieke aandeelhouders (zijnde het Vlaamse Gewest, de Stad Gent, OCMW Gent en Provincie
Oost-Vlaanderen, de aandeelhouders evenveel stemmen hebben als zij aandelen bezitten, met dien
verstande dat niemand aan de stemming zal kunnen deelnemen voor meer dan 66n tiende (l/10d') van
het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.

Behoudens deze (ofandere) decretale regels heeft geen van de Vennootschappen (i) bijzondere rechten
aan haar aandeelhouders verleend of (ii) enige effecten, andere dan aandelen in de zin van artikel
12:24,Lid2,6", WVV. In het kader van het fusieverrichting zullen er geen bijzondere rechten worden
verleend en zijn er geen andere maatregelen in de zin van deze bepaling voorgesteld.
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2.6 Eventuelemoeilijkheden.

Er zijn geen moeilijkheden opgetreden br1 het bepalen van de Ruilverhouding.
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3 BESLUIT

Gelet op de in dit verslag vermelde juridische en economische overwegingen, is het bestuursorgaan
van oordeel dat de voorgestelde Fusie in het belang is van de Overnemende Vennootschap en worden
de aandeelhouders derhalve verzocht de voorgestelde Fusie goed te keuren.

De aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap worden daarnaast verzocht om de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp en doel van de Ovememende Vennootschap goed te keuren
tijdens de buitengewone algemene vergaderin g die zal plaatsvinden op 16 december 2022, of op enige
latere datum waarop de buitengewone algemene vergadering samenkomt met dezelfde agenda.

(handt e ke n ingenp agina v olgt)
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Opgemaakt te Gent op 8 november 2022

NAMENS HET BESTUURSORGAAI\ VAT\ DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP:

Naam: Marc Heughebaert
Titel: bijzonder gevolmachtigde /
voorzitter van de raad van bestuur
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WONINGENT
cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

met sociaal oogmerk
Lange Steenstraat 54

9OOO GENT
(de Vennootschap)

RPR Gent, afdeling Gent
BTW BE-0400.032.t56

BIJLAGEN
BIJ HET BIJZONDER VERSLAG
VAN DE RAAD VAN BESTUUR

AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
INZAKE DE F'USIE TUSSEN WONINGENT
ALS OVERNEMEI\DE VENNOOTSCHAP

EN DE GENTSE HAARI)
ALS OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP,

OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12225

VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
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BIJLAGE 1:
TUSSENTIJDSE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA

VAN WONING ENT PER 30 JUNI 2022.

TT]SSENTI.IDSE STAAT VAN ACTIVA EN
PASSIVA VAN WONINGENT PER 30 JUNI2022

code bedrag

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 2U28 596.984.768,95

Immateri6le vaste activa 2t 4.775,13

Materiile vaste activa 22t27 596.943.209,24

Terreinen en gebouwen 22 549.141.160,48

Installaties, machines en uitrusting 23 168.t26,62
Meubilair en rollend materieel 24 433.435,19

Leasing en soortgelijke rechten 25 3.793.223,70

Overige materiele activa 26 1.311.850,96

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 42.095.4t2,29

Financi6le vaste activa 28 36.784,58

Verbonden ondememingen 280t1

Deelnemingen 280

Vorderingen 28t
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat

28213

Deelnemingen 282

Vorderingen 283

Andere fi nanciele activ a 284/8 36.784,58

Aandelen 284 3.896,66

Vorderingen borgtochten in contanten 284t8 32.887,92

VLOTTENDE ACTIVA 29/s8 35.100.860,99

Vorderingen op meer dan 66n jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 29t
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 975.517,54

Voorraden 30136 975.517,54

Grond- en hulpstoffen 30131 426.041,78

Goederen in bewerking 32

Gereed product aa
JJ

Handelsgoederen 34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 549.457,76
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Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste 66n jaar 40/4r 5.867.591,70

Handelsvorderingen 40 2.313.869,33

Overige vorderingen 4l 3.553.722,37

Geldbeleggingen 50/s3

Eigen aandelen 50

Overige beleggingen slls3
Liquide middelen 54t58 25.476.941,85

Overlopende rekeningen 490/l 2.780.809,90

TOTALE ACTIVA 632.085.629,94

EIGEN VERMOGEN 10/1s 196.175.386,29

Kapitaal 10 163.865.279,83

Geplaatst kapitaal 100 164.057.0t3,48

Niet-opgevraagd kapitaal 101 -191.733,65

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden t2
Reserves 13 39.209.503,88

Wettelijke reserve 130 64.221,70

Onbeschikbare reserve 131 33.397.888,33

Voor eigen aandelen 13 10

Andere 1311 397.888,33

Belastingvrij e reserve t32 5.747.393,85

Beschikbare reserve 133

Overgedragen winst (verlies) t4 -58.589.547,46

Verlies van het boekjaar (tem3010612022) -3.894.009,99

Kapitaalsubsidies 15 55.584.160,03

Voorschot van de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

19

VOORZIENINGEN
BELASTINGEN

EN UITGESTELDE l6 20.610.681,90

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 17.454.002,45

Pensioenen en soortlijke verplichtingen 160

Fiscale lasten 161 1.983.309,77

Grote herstellings- en onderhoudswerken t62 14.42t.000,00

Milieuverplichtingen 163 t.049.692,68

Overige risico's en kosten r64l0s

Uitgestelde belastingen 168 3.156.679,45
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SCHULDEN t7/49 415.299.561,75

Schulden op meer dan 66n jaar t7 389.410.646,65
Financi€le schulden 170t4 386.357.220,3t

Achtergestelde leningen t70
Niet-achtergestelde obligatieleningen t7l
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 4.369.009,79

Kredietinstellingen 173 381.988.210,52

Overige leningen 174

Handelsschulden r75
Leveranciers t7s0
Te betalen wissels 175t

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen t76
Overige schulden t7819 3.053.426,34

Schulden op ten hoogste 66n jaar 42/48 20.202.450,51

Schulden op meer dan 66n jaar die binnen het jaar
vervallen

42 9.379.407,44

Financi€le schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44

Leveranciers 440t4 7.373.368,32

Te betalen wissels 44t
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten

45

Belastingen 45013 188.390,32

Bezoldigingen en sociale lasten 4s419 917.055,29

Overige schulden 47148 2.344.229,15

Overlopende rekeningen 49213 5.686.464,59

TOTALE PASSIVA 632.085.629,94
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BIJLAGE 2.

TUSSRNTI.MSE STAAT ACTIVA EN PASSIVA
VAN DE GENTSE HAARD PER 30 JUNI2022.

TUSSENTIJDSE STAAT VAN ACTIVA EN
PASSIVA VAN DE GENTSE HAARD PER 30 JUNI
2022

code bedrag

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 2U28 111.968.238,35

Immateri€le vaste activa 2l 33.858,49
Materi6le vaste activa 22t27 111.904.732,23

Terreinen en gebouwen 22 t06.41t.266,0r
Installaties, machines en uitrusting 23 69.772,13

Meubilair en rollend materieel 24 97.481,92
Leasing en soortgelijke rechten 25 1.058.071,57

Overige materiele activ a 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 4.268.140,60
Financi6le vaste activa 28 29.647,63

Verbonden ondernemingen 2801t
Deelnemingen 280
Vorderingen 28t

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat

282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere fi nanci€le activa 28418

Aandelen 284
Vorderingen borgtochten in contanten 284/8

VLOTTENDE ACTIVA 29t58 9.776.302,09

Vorderingen op meer dan 66n jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Grond- en hulpstoffen 3013t
Goederen in bewerking 32

Gereed product aa
JJ

Handelsgoederen 34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
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Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste 66n jaar 40t41 269.060,56

Handelsvorderingen 40 70.912,40

Overige vorderingen 41 198.148,16

Geldbeleggingen 50/53

Eigen aandelen 50

Overige beleggingen sU53
Liquide middelen 54/58 9.002.087,14

Overlopende rekeningen 490n 505.154,39

TOTALE ACTIVA tzt.744.540,44

EIGEN VERMOGEN l0/15 12.600.091,95

Inbreng 10/11 14.228,57

Kapitaal l0 14.228,57

Geplaatst kapitaal 100 53.300,00

Niet-opgevraagd kapitaal l0l 39.07t,43
Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 6.090.146,96

Onbeschikbare reserves t30lt 1.r45.360,16

Wettelijke reserve 130 4.849,60

Statutair Onbeschikbare reserves 131 1

Inkoop eigen aandelen 1312

Financidle steunverlening 1313

Overige l3 19 1.140.510,56

Belastingvrije reserve 132 4.944.786,80

Beschikbare reserve 133

Overged ragen winst (verlies) t4 -1.806.127,62

Kapitaalsubsidies 15 8.301.844,04

Voorschot van de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

19

VOORZIENINGEN
BELASTINGEN

EN UITGESTELDE l6 2.157.875,13

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 1.517.830,51

Pensioenen en soortlijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken t62 1.5 17.830,5 I

Milieuverplichtingen 163
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Overige risico's en kosten t64t05
Uitgestelde belastingen 168 640.044,62

SCHULDEN t7/49 106.986.573,36

Schulden op meer dan 66n jaar t7 102.281.621,58

Financidle schulden 170t4 10r.579.760,47
Achtergestelde leningen 170

Niet-achtergestelde obligatieleningen t7l
Kredietinstellingen,

soortgelijke schulden

leasingsschulden en 172/3 10r.579.760,47

Overige leningen t7410

Handelsschulden t75
Leveranciers 1750

Te betalen wissels t75t
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 17819 701.861,1 1

Schulden op ten hoogste 66n jaar 42/48 3.894.682,77

Schulden op meer dan 66n jaar die binnen het jaar
vervallen

42 2.530.500,40

Financi€le schulden 43

Kredietinstellingen 43018

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 956.936,52

Leveranciers 440t4 956.936,52

Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten

45 398.540,84

Belastingen 4s013 244.027,69

Bezoldigingen en sociale lasten 45419 154.513,16

Overige schulden 47148 8.705,01

Overlopende rekeningen 492t3 810.269,01

TOTALE PASSIVA 121.744.540,44
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