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Het jaar tweeduizend dertien. 
Op vierentwintig april. 
Te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18, in de kantoren van de 

vennootschap. 
Voor mij, Eric DE BIE, notaris te Antwerpen-Ekeren. 
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze 

vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" met zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, Uitbreidingstraat 18, openbare beleggingsinstelling met vast kapitaal en 
vastgoedbevak naar Belgisch recht en vennootschap die een openbaar beroep deed op 
het spaarwezen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 
0458.623.918 RPR Antwerpen. 

De vennootschap werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap met 
de naam "Immo Airway" bij akte verleden door notaris Carl Ockerman te Brussel op 
acht augustus negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad onder nummer 960822-361. 

Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt te Brussel, houder van de minuut, 
en Max Bleeckx te Sint-Gillis-Brussel op vijf februari negentienhonderd 
negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder 
nummer 990224-79, werden onder meer 1) de benaming van de vennootschap 
gewijzigd in "PeriFund", 2) het doel van de vennootschap gewijzigd, de vennootschap 
omgevormd in een commanditaire vennootschap op aandelen en de statuten opnieuw 
vastgesteld, de wijzigingen sub 2) onder de opschortende voorwaarde van erkenning 
van de vennootschap als een vastgoed-bevak. Bij akte verleden door de notarissen Eric 
Spruyt te Brussel, houder van de minuut, en Max Bleeckx te Sint-Gillis-Brussel op 
vijftien maart negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad onder nummer 990508-113 werd vastgesteld dat de opschortende 
voorwaarde is vervuld, zodat onder meer de doelwijziging, de omvorming in een 
commanditaire vennootschap op aandelen en de vaststelling van de nieuwe statuten 
effectief is geworden. 

Bij akte verleden door de notarissen Eric Spruyt te Brussel, houder van de minuut, 
en Max Bleeckx te Sint-Gillis-Brussel op vijf februari negentienhonderd 
negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder 
nummer 990224-97 heeft de vennootschap PeriFund een deel van het actief en passief 
vermogen van de naamloze vennootschap "Slough Management" ingevolge splitsing 
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door overneming en door oprichting van een nieuwe vennootschap ("Slough 
Management") overgenomen. 

Bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie, houder van de minuut, met 
tussenkomst van notaris Carl Ockerman te Brussel, op negenentwintig juni tweeduizend 
en een, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad onder nummer 
20010724-935, werden onder meer 1) de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd in 
die van een naamloze vennootschap 2) de naam van de vennootschap gewijzigd in 
"Intervest Offices" en 3) de zetel van de vennootschap verplaatst naar het huidige adres 
te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18.  

De statuten werden de laatste maal gewijzigd (en de naam gewijzigd in "Intervest 
Offices & Warehouses") bij akte verleden door ondergetekende notaris De Bie op 
zevenentwintig oktober tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad onder nummer 201 1-1 1-21 / 0174565. 

Bij besluit van zesentwintig april tweeduizend en twaalf, vastgesteld bij akte 
verleden door ondergetekende notaris De Bie en bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-05-15 / 0089511, heeft de raad van bestuur van 
de naamloze vennootschap Intervest Offices & Warehouses het kapitaal voorwaardelijk 
verhoogd in uitvoering van het besluit tot toekenning van een keuzedividend. Bij 
besluit van vierentwintig mei tweeduizend en twaalf, vastgesteld bij akte verleden door 
ondergetekende notaris De Bie en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad onder nummer 2012-06-12 / 0103978, werd de verwezenlijking van de 
kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal vastgesteld. 

BUREAU 
Deze buitengewone algemene vergadering werd voorafgegaan door de gewone 

jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap, waarvan de notulen in 
onderhandse vorm werden opgemaakt. 

Het buitengewone gedeelte van de algemene vergadering vangt aan om zeventien 
uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Paul CHRISTIAENS, wonende te 3040 
Huldenberg, Vijverstraat 53 (identiteitskaart nummer 591-7625813-66). 

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Jean-Paul Francois SOLS, wonende 
te 2222 Heist-op-den-B erg (Itegem), Dennenlaan 22 (identiteitskaart nummer 591- 
3406331-84). 

Worden aangeduid als stemopnemers mevrouw Inge Petra TAS, wonende te 2160 
Wommelgem, Doomaardstraat 79 (identiteitskaart nummer 591-0822897-51) en 
mevrouw Jacqueline Hermina MOUZON, wonende te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 
46 (identiteitskaart nummer 591-6856017-62). 

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING 
Aanwezigheid  

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op deze vergadering de aandeelhouders 
vermeld op de aanwezigheidslij st, die verklaren eigenaar te zijn van het aantal aandelen 
achter hun naam vermeld. De aanwezigheidslijst zal, na ondertekening door de 
aandeelhouders of hun volmachtdragers, worden afgesloten en "ne varietur" getekend 
door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris, en zal aan deze akte 
worden gehecht. 

Volmachten 
De volmachten krachtens dewelke de aandeelhouders vermeld op de 

aanwezigheidslij st alhier zijn vertegenwoordigd, worden tezamen met de 
aanwezigheidslij st aan deze akte gehecht. 



UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER 
Agenda  

De voorzitter zet uiteen dat deze buitengewone algemene vergadering werd 
bijeengeroepen met de volgende agenda : 
1. 	Statutenwijziging : wijziging van het laatste lid van artikel 20 "Bevoegdheid van 

de Algemene Vergaderingen" van de statuten door toevoeging van volgende zin: 
"Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de raad van bestuur 
om tot fusie te besluiten door vereniging van alle aandelen in één hand (de 
zogenaamde geruisloze fusie, mits naleving van artikel 722 ,sC 6 van het Wetboek 
van Vennootschappen dat stelt dat de goedkeuring door de algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap niet is vereist indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor 
elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken 
voordat de overneming van kracht wordt; 
2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende 
vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht 
wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in 
artikel 720, ,sC 2; 
30 een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die 
aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben 
het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende 
vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder 
stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing 
gelaten.". 
Voorstel tot besluit .• Goedkeuring van de wijziging van het laatste lid van artikel 
20 "Bevoegdheid van de Algemene Vergaderingen" van de statuten door 
toevoeging van volgende zin: "Het voorgaande doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheid van de raad van bestuur om tot fusie te besluiten door vereniging 
van alle aandelen in één hand (de zogenaamde geruisloze fusie), mits naleving 
van artikel 722 ,sC 6 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat de 
goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap niet is 
vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor 
elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken 
voordat de overneming van kracht wordt; 
2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende 
vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht 
wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in 
artikel 720, ,sC 2; 
3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die 
aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben 
het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende 
vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder 
stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing 
gelaten.". 
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2. Statutenwijziging : wijziging van het laatste lid van artikel 35 "Gemeen recht" 
van de statuten door schrapping van de verwijzing naar artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen. 
Voorstel van besluit :  Beslissing tot wijziging van het laatste lid van artikel 35 
"Gemeen recht" van de statuten door schrapping van de verwijzing naar artikel 
559 van het Wetboek van Vennootschappen. 

3. Statutenwijziging : wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de 
Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles waar nodig  te vervangen door een 
verwijzing naar de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende 
bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 
Voorstel van besluit : Beslissing tot wijziging van de statuten te teneinde iedere 
verwijzing naar de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde 
vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles waar nodig te vervangen 
door een verwijzing naar de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 

4. Volmachten en machtigingen 
Voorstel om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de 
vennootschap te coordineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de 
griffie van de rechtbank van koophandel. 

Goedkeuring Autoriteit voor Financiële Diensten en  
Markten (FSMA)  

Tijdens de vergadering van zesentwintig februari tweeduizend en dertien heeft het 
directiecomité van de FSMA beslist om, onder voorbehoud van de goedkeuring door de 
buitengewone algemene vergadering van de vastgoedbevak, overeenkomstig artikel 8 
van het koninklijk besluit van zeven december tweeduizend en tien met betrekking tot 
vastgoedbevaks, de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren. 

Samenstelling van de vergadering 
Tenslotte zet de voorzitter uiteen : 

1. Dat de oproepingen voor de algemene vergadering werden bekendgemaakt als 
volgt: 
a) in het Belgisch Staatsblad de dato tweeëntwintig maart tweeduizend dertien, 

en 
b) in De Tijd en L'Echo de dato tweeëntwintig maart tweeduizend dertien, 
zoals blijkt uit de exemplaren van het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo die 
worden voorgelegd aan het bureau. Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle 
aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven 
toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen 
worden toegelaten, en dat alle neergelegde volmachten regelmatig lijken te zijn. 

2. Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de 
voorgestelde statutenwijziging indien de aanwezige of vertegenwoordigde 
aandeelhouders de helft van het maatschappelijk kapitaal vertgçnwoorigen. 
V mits de a nwezige of yerteg woo digde aandeelh ders 

(9?-, 	t C 
van de in totaal veertien miljoen honderd negenennegentigduizend achthonderd 
achtenvijftig (14.199.858) uitgegeven aandelen bezitten, is het vereiste 
aanwezigheidsquorum bereikt. 



3. 	Dat de beslissingen tot statutenwijziging slechts geldig kunnen worden genomen 
met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen. 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING 
De vergadering erkent met éénparigheid van stemmen dat zij rechtsgeldig is 

samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda. 
BESLUITEN 

Vervolgens gaat de vergadering over tot bespreking van de punten van de agenda 
en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten : 

Eerste besluit : Wijziging artikel 20 van de statuten (bevoegdheid algemene 	 
vergadering)  

De algemene vergadering besluit om het laatste lid van artikel 20 "Bevoegdheid 
van de Algemene Vergaderingen" van de statuten te wijzigen door toevoeging van 
volgende zin : "Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de raad van 
bestuur om tot fusie te besluiten door vereniging van alle aandelen in één hand (de 
zogenaamde geruisloze fusie), mits naleving van artikel 722 5C 6 van het Wetboek van 
Vennootschappen dat stelt dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de 
naamloze vennootschap niet is vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
10 de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan 
de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de 
overneming van kracht wordt; 
2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende 
vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, 
op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, 
sS 2; 
3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten 
die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping 
van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel 
moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage 
buiten beschouwing gelaten". 

STEMMING 
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. 
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Tweede besluit : Wijziging artikel 35 van de statuten (Gemeen recht)  
De algemene vergadering besluit om het laatste lid van artikel 35 "Gemeen recht" 

van de statuten te wijzigen door schrapping van de verwijzing naar artikel 559 van het 
Wetboek van Vennootschappen. 
	EMMIN-6 	 
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OFWEL 	 

( 
stemmen tegen bij  
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onthoudingen. Bijgevolg is het besluit goedgekeurd. 
Derde besluit : Statutenwijziging (vervanging verwijzingen naar de Wet van  

twintig juli tweeduizend en vier)  
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen 

zodanig dat iedere verwijzing naar de Wet van twintig juli tweeduizend en vier 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles wordt 
vervangen door een verwijzing naar de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf 
betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 

Het betreft in het bijzondere de verwijzingen in de volgende artikelen van de 
statuten : 

Artikel 1  
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden "artikel 19 van 

de Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief 
beheer van beleggingsportefeuilles" vervangen door de woorden "artikel 20 van de Wet 
van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief 
beheer van beleggingsportefeuilles". 

In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden "Wet van twintig 
juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "Wet van drie augustus 
tweeduizend en twaalf". 

In het laatste lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden "Deel II van de 
Wet van twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "Deel II van de 
Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf". 

Artikel 4  
In het eerste lid van artikel 4 van de statuten worden de woorden "artikel 7 50  van 

de Wet van twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "artikel 7 50 
van de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf". 

In artikel 4, tweede lid, 5° van de statuten worden de woorden "artikel 129 van de 
Wet van twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "artikel 149 van 
de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf". 

In artikel 4, tweede lid, 6° van de statuten worden de woorden "artikel 129 van de 
Wet van twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "artikel 149 van 
de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf". 

In artikel 4, tweede lid, 9° van de statuten worden de woorden "de Wet van 
twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "de Wet van drie augustus 
tweeduizend en twaalf". 

Artikel 10  
In de laatste zin van artikel 10.1 van de statuten worden de woorden "openbare 

aangifte van aandelen van de vennootschap voorzien bij artikel 75 van de wet van 
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twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "openbare uitgifte van 
aandelen van de vennootschap voorzien bij artikel 87 van de wet van drie augustus 
tweeduizend en twaalf". 

Artikel 13  
In het tweede lid van artikel 13 van de statuten worden de woorden "artikel 76 

van de wet van twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "artikel 88 
van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf" 

Artikel 15  
In het laatste lid van artikel 15 van de statuten worden de woorden "de wet van  

twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "de wet van drie augustus 
tweeduizend en twaalf". 

Artikel 18  
In het laatste lid van artikel 18 van de statuten worden de woorden "artikel 80 van 

de wet van twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "artikel 96 van 
de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf" 

Artikel 35  
In het eerste lid van artikel 35 van de statuten worden de woorden "de wet van 

twintig juli tweeduizend en vier" vervangen door de woorden "de wet van drie augustus 
tweeduizend en twaalf". 

Het laatste lid van artikel 35 van de statuten "Er wordt in het bijzonder vermeld 
dat, overeenkomstig het artikel 20 paragraaf 4 van de wet van twintig juli tweeduizend 
en vier, de artikelen 141, 439, 440, 448, 477, 92 *ss' I (ingevolge sC 3, 4° van hetzelfde 
artikel), 559 en 616 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn" 
wordt vervangen door "Er wordt in het bijzonder vermeld dat, overeenkomstig het 
artikel 20 paragraaf 4 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf de artikelen 
111, 439, 440, 448, 477 en 616 van het Wetboek van Vennootschappen niet van 
toepassing zijn". 

STEMMING 
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. 
OFWEL 
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Vierde besluit : Volmachten en machtigingen  
De algemene vergadering besluit om de instrumenterende notaris te machtigen om 

de statuten van de vennootschap te coordineren en een exemplaar daarvan neer te 
leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. 

STEMMING 
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. 

AFSLUITING 
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Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de buitengewone Irene 
vergadering opgeheven om  11.11r. 

ONTWERP 
De comparanten erkennen voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte een 

ontwerp van de akte te hebben ontvangen, en zij verklaren dat zij deze voorafgaande 
mededeling als voldoende tijdig beschouwen. 

FISCALE VERKLARINGEN 
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) 	 .j (Tt CL 

Ondergetekende minuuthoudende notaris verklaart dat het recht op geschriften ky 
verschuldigd met betrekking tot deze akte vijfennegentig euro nul cent (e 95,00) 	"j2„.  

bedraagt 
BEVESTIGING IDENTITEIT 

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-
natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitsbewijzen 
(identiteitskaarten) waarvan de respectieve nummers zijn vermeld in de aanhef van deze 
akte. 

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL 
Verleden te Antwerpen-Berchem, op datum en plaats als hoger vermeld. 
En na de integrale voorlezing van de akte voor wat betreft de vermeldingen 

bedoeld in artikel 12 eerste alinea van de Organieke Wet Notariaat en de toelichting van 
de akte hebben de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend. 

Geregistreerd ri 	biadm tein 

te Antwerpen, negende kantoor der registratie 
op 0 2 	Lui3 boek a 36 	blad 5-6 
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