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00-00-9559/002 - AVDK (BAV bvba OSTEND FILLETING FACTORY, afgekort "O.F.F.")

OSTEND FILLETING FACTORY, afgekort "O.F.F."
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 8400 Oostende, Vismijn 3-8
BTW BE 0874 184 685 RPR Oostende

-----------------------------------------------------------

WIJZIGING NAAM
AFSCHAFFING AANDELENCATEGORIEEN

VERLENGING EN AANPASSING BOEKJAAR
AANPASSING DATUM JAARVERGADERING

AANPASSING, HERZIENING en COÖRDINATIE STATUTEN
-------------------------------------------------------------

Het jaar tweeduizend en zes.
Op negenentwintig december, om tien uur.
Voor mij, MARC COUDEVILLE, notaris met standplaats te

Oostende,
op mijn kantoor, te 8400 Oostende, Vredestraat 20.
Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"OSTEND FILLETING FACTORY", afgekort "0. F.. F. ", met zetel te
8400 Oostende, Vismijn 3-8, ingeschreven in het rechtsperso-
nenregister te Oostende onder het nummer BTW BE 0874 184 685.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Maurice-Henri Quaghebeur te Oostende op zevenentwin-
tig mei tweeduizend vij f, bekendgemaakt ih de bij lagen. tot
het Belgisch Staatsblad van negen juni daarna, onder nummer
05081179. .- . . .

Haar statuten werden gewijzigd (onder meer kapitaalver-
hoging) bij beslissingen van de buitengewone algemene verga~
dering, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door mij,
notaris Marc Coudeville te Oostende, op vierentwintig oktober
tweeduizend en vij f, bekendgemaakt' .in de bij lagen tot. het
Belgisch Staatsblad van veertien .november daarna, onder
nummer 05163586.

In de tegenwoordigheid van:
Al haar vennoten - aldus hun verklaring en bevestigd

door haar zaakvoerder -:
1. De heer CHRISTIAENS Franky Gilbert Julien, geboren

te Blankenberge op achtentwintig maart negentienhonderd
negenenvijftig, echtgescheiden - thans ongehuwd, wonende te
8670 Koksijde (Oostduinkerke), Duinparklaan 75,

hier vertegenwoordigd door de heer André VAN DE KEERE,
bediende, identiteitskaart nummer 590-3092580-52, wonende te
8470 Gistel, Brouwerij straat 4, ingevolge de hier
aangehechte onderhandse volmacht,

eigenaar van negenennegentig aandelen 99
2. De naamloze vennootschap. uJOJAFRAu , met zetel te

8620 Nieuwpoort, Havenstraat 10, ingeschreven in het rechts-
personenregister te Veurne onder het nummer BTW BE
0453.482.324, opgericht bij akte verleden voor notaris----
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Vincent de Gheldere-Joos te Knokke-Heist op zevenentwintig
september negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober
daarna, onder nummer 941015-380,

hier vertegenwoordigd door de heer André VAN DE KEERE,
voornoemd, ingevolge de reeds aangehaalde onderhandse
volmacht,

eigenares van één aandeel 1
3. De naamloze vennootschap "PAKHUIZEN OOSTENDE", met

zetel te 8400 Oostende, Vismijn 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Oostende onder het nummer BTW BE
0436.218.304, opgericht bij akte verleden voor notaris Antoon
Dusselier-De Brabandere te Meulebeke op zestien december
negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari daarna, onder
nummer 980112-394,

hier overeenkomstig haar statuten en de delegatie van
bevoegdheden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuur-
der, met name het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoon-
lijkheid VISMIJN OOSTENDE, Kantinestraat 3, 8400 Oostende,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oostende onder
nummer 0267.388.814, vertegenwoordigd door haar vast verte-
genwoordiger, de heer Yves MIROIR, wonende te 8400 Oostende,
Violierenlaan 61, identiteitskaart nummer 221-0120254-86
(benoeming bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van één juni tweeduizend en vij f, onder nummer
05077182),

eigenaar van zeshonderd aandelen
4. De besloten vennootschap met

aansprakelijkheid naar Marokkaans recht "SOCIETE
met zetel te LAAYOUNE (Marokko), Avenue Idriss I,
Houda, opgericht bij akte geregistreerd in Agadir
op vijf november tweeduizend en één,

hier vertegenwoordigd door de heer Filip SOETE,
identiteitskaart nummer 590-3912313-38, wonende te 8800
Roeselare, Leliestraat 10, ingevolge de hier aangehechte
onderhandse volmacht,

eigenares van driehonderd aandelen
totaal: duizend aandelen,
hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen

volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.
De vennoten zijn het er bijgevolg over eens:

a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is ;
b) dat geen bureau dient te worden gevormd;
c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen
over alle punten van de agenda.

Nadat werd geakteerd dat de heer Filip SOETE, voornoemd,
ook in de hoedanigheid van (enige) zaakvoerder van de ven-
nootschap op de vergadering aanwezig is, neemt de vergadering
telkens na afzonderlijke beraadslaging de navolgende beslis-
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singen.
Na deze uiteenzetting, neemt de vergadering telkens na

afzonderlijke beraadslaging de navolgende beslissingen.
WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te
wijzigen in "OSTEND PREMIUM FISH".

AFSCHAFFING AANDELENCATEGORIEEN

De vergadering beslist uiteindelij k NIET over te gaan
tot de op de agenda voorziene schrapping van de ve~geling van
aandelen in categorieën en zodoende de statuten op dat punt
ongewijzigd te laten.

VERLENGING en AANPASSING BOEKJAAR

De vergadering beslist het lopend boekjaar, normalerwij-
ze "eindigend op éénendertig december tweeduizend en zes, te
verlengen tot en met dertig april tweeduizend en zeven, zodat
de jaarvergadering normalerwijze voorzien op de tweede
vrijdag van de maand mei tweeduizend en zeven vervalt.

De vergadering beslist vervolgens het boekjaar voortaan
te laten lopen van één mei tot en met dertig april van het
daarop volgend kalenderjaar, zodat het eerstvolgend boekjaar
aanvangt op één mei tweeduizend en zeven en zal eindigen op
dertig april tweeduizend en acht.

AANPASSING DATUMJAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum voor de jaarvergadering

te verplaatsten naar de laatste vrijdag van de maand septem-
ber, zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan de
laatste vrijdag van de maand september tweeduizend en zeven.

AANPASSING; HERZIENING ENCOORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de

genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen (waaronder de" bepalingen inzake
de ontbinding en vereffening van de vennootschap)J en ze te
wijzigen en aan te passen tot de hierna volgende nieuwe
tekst:
« STATUTEN
Artikel 1.- Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening
van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoen-
de de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm
aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid. Haar naam luidt: "OSTEND PREMIUM FISH".
Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even
welke plaats in België bij besluit van de zaakvoerder(s).
Tot aan een anders luidende beslissing van de zaakvoerder is
de zetel van de vennootschap gevestigd te 8400 OOSTENDE,
Vismijn 3-8.
Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het
buitenland:
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1. de groot- en kleinhandel in visfilets;
2. de productie, aan- en verkoop evenals de import en export

van verse en diepgevroren voedingsproducten in de ruimste
zin;

3. het verkrij gen, vervreemden, beheren en exploiteren van
roerend en onroerende goederen en vermogenswaarden van
welke aard ook dienstig voor de uitoefening van haar acti-
viteiten evenals als loutere belegging;

4. het oprichten van, het deelnemen in, het financieren van
en het beheren en administreren van andere vennoötschappen
en ondernemingen, alsmede het voeren van directie over
andere ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.

5. het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen,
lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen,
producten, informatica en communicatiemedia in het kader
van de in haar doel genoemde activiteiten.

6. het, verlenen van advies en verrichten van prestaties
inzake administratieve en organisatorische aangelegenhe-
den, budget controle en algeheel management in voormelde
ondernemingen.

7. het vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke
vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als na-
tuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende trans-
actie of financiële verrichting doen en zich borg stellen
ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen
voor deze derden.

8. zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke
handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zou-
den kunnen vergemakkelijken.

9. het optreden als bestuurder in vennootschappen met een
gelijkaardig doel als het hare.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden
worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften
terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheids-
vereisten die door de wet worden opgelegd voor een statuten-
wijziging. Indien het netto-actief van de vennootschap
gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal kan de verga-
dering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake
goedgekeurd wordt door één/vierde van de op die vergadering
uitgebrachte stemmen.
Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend
euro (500.000 EUR).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in duizend (1.000)
aandelen verdeeld in honderd aandelen cate~.ie_-8.~n telkens
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driehonderd aandelen, categorie B, categorie C en categorie 0
zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van
één/duizendste (l/l.OOOste).
Artikel 6.- Aandelen - overdracht

De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van
aandelen bijgehouden. Bij de inschrij ving in .dit register
wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. -
De aandelen dragen een volgnummer.
Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan
een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel
persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtsper-
soon kan zijn. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of
behoort de blote-eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbon-
den lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is
aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.
Raken de. betrokkenen het niet eens over de aanwij zing bij
minnelij k akkoord van de gemeenschappelij ke lasthebber dan
wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen
door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het
rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één
vennoot kan deze ze vrij overdragen onder de levenden.
Bij overlijden van de enige vennoot gaan de rechten verbonden
aan zijn aandelen tot aan de verdeling of de legaatsafleve-
ring, over op de regelmatig .in het bezit getreden of gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap; waarbij. ingeval het eigendoms-
recht gesplitst wordt in vruchtgebruik en bloot eigendom, de
vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden
aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is gesplitst.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn
Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn inge-
schreven in het aandelenregister kunnen zij niet worden
overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan
met instemming van tenminste de helft van de vennoten, die
ten minste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen
verminderd met het getal van de aandelen waarvan de over-
dracht of overgang is voorgesteld.
B.l. Overdracht onder de levenden

Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die één of
meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangete-
kende brief inlichten over de identi teit van de voorgestelde
overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te
dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid

van goederen, tengevolge van fusie of s~~itsing van de
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vennootschap aandeelhouder is huidige procedure strekkende
tot goedkeuring van de overdracht onverminderd van toepassing
op de vervreemding, binnen de twee jaar na de verkrij ging,
van de aandelen door de vennootschap.
Indien de vennoten binnen de maand na toezending van het
verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te
antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de ver-
vreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste .~nstemming
bekomt is tegen het verzet van een of meer der vennoten,
zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de
rechter open, doch de vennoot die zijn aandelen wenst over te
dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de
aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden
tegen de voorwaarden van het niet aanvaarde aanbod.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prij s dan
geschiedt de overname op voet van de werkelij ke waarde, te
bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Raken de, partij en het niet eens over de aanduiding van één
deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun
keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden
beslist door een derde deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddelopen.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen
de veertien dagen na dat zij hiertoe werd verzocht bij
aangetekende brief, of komen de experts van beide partij en
niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectie-
velijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar binnen de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen
de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs,
zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap
vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de
veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald,
zal moeten betaald zijn binnen de vijf jaar na het verstrij-
ken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater
tot verplichte overname door de weigerende vennoten en indien
hij niet meteen volledig wordt gekweten moet hij worden
vereffend in jaarlij ks betaalbare fracties van ten minste
één/vijfde per jaar.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van
rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een
intrest verschuldigd berekend tegen de wettelij ke rentevoet
en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
B.2. Overgang ingevolge overlijden
Ingeval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na..-----
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het overlij den, bij aangetekende brief gericht aan de zaak-
voerder van de vennootschap, de medevennoten inlichten over
de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen
van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun
erfrechten.

Indien de medevennoten nalaten binnen de dertig dagen, na
toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang
aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de
erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, a~s vennoot
te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in
onverdeeldheid blijven binnen de vijf maanden aan de zaak-
voerder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de
vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als vennoot
wordt aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de
medevennoot of vennoten, moet (en) deze laatste(n) een overne-
mer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de
waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.
Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald
en uitbetaald op de wij ze als hiervoor vastgesteld ingeval
van weigering van overdracht onder de levenden.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard
als vennoot of zolang de door de weigerende vennoot of
vennoten aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft ver-
klaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten
verbonden aan de aandelen vaneen overleden vennoot opge-
schort.
C. Voorkeurrecht

1/ Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap
moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overle-
den vennoot omdat de erfgenaam of legataris niet als vennoot
wordt toegelaten of wanneer een vennoot een of meer aandelen
wenst over te dragen onder de levenden wordt aan de bestaande
vennoten de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot
hun aandelenbezit.

2/ Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken
van hun voorkooprecht dan kunnen de andere medevennoten na de
uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen
toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwer-
ven in verhouding tot hun nieuwaandelenbezit.
Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal
aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de
toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan één van de
gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de
zaakvoerder(s) .
3/ Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn
recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van
de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aande-
len zelf inkopen.
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4/ Ingeval van kapitaal verhoging waarop in geld wordt inge-
tekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting
van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te
tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot
hun respectievelijk aandelenbezit.
5/ Indien de bestaande vennoten bij voorkeur mogen intekenen
op aandelen of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij
ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding,
dan komt ingeval van splitsing van een of meerder~ aandelen
in bloot eigendom en vruchtgebruik, als de betrokkenen het
niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven
aandelen, het recht op intekening of het recht om de aandelen
over te nemen vooreerst toe aan de bloot eigenaar die naar
keuze ofwel de aandelen verwerft in bloot eigendom en be-
zwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aande-
len, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het
intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de
vruchtgebruiker.
Laat de bloot eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het
intekenrecht of overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker die
de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te
zijn tot enige vergoeding jegens de bloot eigenaar.
Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en
geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker
eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een
deskundigen aangesteld conform hetgeen hiervoor is
met betrekking tot de waardering van de 'aandelen.
Artikel 7.- Bestuur en de vertegenwoordiging
1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoer-
der(s), al dan niet vennoten.
Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitge-
breide macht om alle daden van bestuur te verrichten die

nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van
de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd dan
moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden
om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordi-
gen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke
persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werkne-
mer van de rechtspersoon-zaakvoerder.
2. Vertegenwoordiging
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt
namens haar op in en buiten rechte.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder,
lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een
andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit
mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aange-
stelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de
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voorwaarden uiteengezet in artikel 7.1 in fine hiervoor.
3. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene
vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal
worden uitgeoefend. Terzelfder tijd stelt zij vast voor welke
duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.
4. Statutaire zaakvoerder
De functie van statutaire
duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van
de statuten.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij

eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemoti-
veerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat
steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming
van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 8.- Controle
Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en con-

trolebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten
vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor
de aanstelling van een commissaris verplicht is, wordt de
controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de verrichtipgen weer te geven in de
jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen te
benoemen door de algemene vergadering onder de leden van. het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. .

Artikel 9.- Algemene vergadering. .
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap
waarin de vennoten samenkomen om birmen de perken gesteld
door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te
treffen ten aanzien van de werking en de structuur. van de
vennootschap.
Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden
ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of
die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgeleg-
de voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen
waarbij elk aandeel recht heeft op een stem.
Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelij k
uitbrengen.
Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen
die houder is van een schriftelijke volmacht.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en
treft beslissingen zoals voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen.
Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij
de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
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Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats
van de algemene vergadering worden vermeld in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van
een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van
goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen
toebehoren aan zijn persoonlij k vermogen dan wel aan het
gemeenschappelij k vermogen dat bestaat tussen hem en zijn
echtgenote.
Jaarlij ks op de laatste vrijdag van de maand september om
tien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de
zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de
oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering
op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 10.- Boekj aar - Jaarrekening - Bestemming van het
resultaat

Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van
het daarop volgend kalenderjaar.
Bij het, einde van elk boekj aar wordt door de zaakvoerder (s)
een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening
en de toelichting. Zij vormt een geheel.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaak-
voerder(s) over de bestemming van het resultaat.
De netto winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan
slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelij ke
voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reserve-
fonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking
komend bedrag.
Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de
datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto
actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarreke-
ning, ingevolge de 'uitkering gedaald is of zou dalen beneden
het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
Artikel 11.- Ontbinding - Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buiten-
gewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of
door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene
vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere
door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluitwordt vastgelegd moet
in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet
hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid
bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben
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geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het contro-
leverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant
heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet
ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit
en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de
zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht.
Na haar ontbinding blij ft de vennootschap als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening. -

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden,
zal haar vereffening door één of meer overeenkomstig de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te
stellen vereffenaar(s) geschieden. .

De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschap~
pen inzake de vereffening van vennootschappen. zullen daarbij
moeten nageleefd worden.
Aan de vereffenaar (s) worden de meest uitgebreide machten
toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed
einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen
186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen stellen zonder
dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de
algemene vergadering behoeven.
Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn
de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij
voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen.
gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de
vennootschap op de wij ze als voorzien bij. artikel 7.2 van de
statuten.

Na betaling van alle schulden, lasten ~n kosten van vereff~~
ning, of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld
of in effecten, onder de vennoten naar. verhouding van het.
aantal aandelen dat zij bezitten.. .

Artikel 12.- Keuze van woonplaats.. .
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het
buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening
van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de
vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dag-
vaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.
Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woon-
plaats te kiezen bij gebrek waaraan al~e mededelingen,
betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap
rechtsgeldig kunnen worden gedaan.».

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.
SLOTVERKLARINGEN

1. Zorgplicht - Onpartijdigheid
De comparanten, handelend in hun gemelde hoedanigheid,

erkennen dat ondergetekende notaris hen. gewezen heeft op de .
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bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door
artikel 9 paragraaf 1 alinea' s 2 en 3 van de Organieke Wet
Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris mani-
fest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk
onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht
moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke
partij de vrij e keuze heeft om een andere notaris aan te

wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De
notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de

rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan
alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier
volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige
akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar
behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten. die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2. Waarmerking

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestig ik, notaris,
de identiteit van de comparanten te hebben nagezien aan de
hand van hun identiteitskaart. De rijksregisternummers werden
vermeld .met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

SLOT
Nadat de vergadering hee.ftlaten akteren dat de kosten

van onderhavige akte negenhonderd euro (900,00 EUR) bedragen,
en nadat werd vastgesteld dat alle punten van de agenda
afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven om tien uur
dertig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt op voormelde plaats en datum.
Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en

toegelicht, hebben de comparanten, handelend en vertegen-
woordigend zoals gezegd, getekend met mij, notaris. .

(Volgen de handtekeningen).
Geregistreerd te Oostende 11 op vier januari tweedui-

zend en zeven zes bladen geen verzendingen boek 139 blad 42
vak 19 Ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR) De E.a.
Inspecteur-Ontvanger (get.) J. DE NAUW.
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00-00-9559/002 - AVDK (VO~CHT BA~ bvba OSTEND YILLETING rACToR~, afgekort
"O.~-F." door Fran~y CHRI5TlAEN 80 nv JO~AF~)

OSTEND FILLETING FACTORY, afgekort "O.F~F."
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Te 8400 Oostende, Vismijn 3-8
BE 0874 184 Q65 RPR Ooste~de ~-------

VOLMACHT ~----------
Gilbert: Joulicm., nationaal
identiteitskaart . n~romer
Koksijde (Oostdu~nkerke)f

De haer caa~s~x~s ~~anky
nummer 59.03.28 005-27..
243-0050583-84, wonerLde te 9670
.Duinparklaan 75,

- handelend in eigen naam (als eigenaar van 99
aandelen), en

- in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van
de naamloze vennootschap ~JOJAFRAn, met zetel te 8620
Nieut-rpoort, Havenstraat 10, ingeschreven ip het rechtaper-
sonenregister te Veurne ondêx het nuromez:. BTW BE
0453.482.324 (als eigenares van één aandeel)

verkl.~t b1.j deze volmachi; te verletl~ aan:
de heer André VAN DE KEERE, bediende, wonende te 8470

Gistel, Brouwerijstraat 4, . .

om hemzelf en de n~ JOJAFRA te vertegenwoordigen op de
buitengewone algemene vergadering van de bvba OSTEND FILLE-
TING FACTORY, ~oornoemd, die voorzien is op het kantoor van
notaris Marc COUDEVILLE, te 8400 qostende, Yrede$tra~t 20,
op 29 december 2006, om 10 uur, bf op een andere datum of
uur, !net navolgende agenda, alsook op al~e daaJ::'op'\i'olgende
vergaderingen die met äezelfde agenda zouden. bijeengeroepen
worden, ingeval de eerste vergaderinghaar.doel !liet mocht
bereiken ~ . .

.- w1jziqing naam in "OSTEND PREMIUM FISH"
- afschaffing aanctelencategorie~n
.- verlenging en aanpassing boekjaar en datum jaarvexga-

dering
- aanpassLr.gf wijz~ging en coö~dinatie van de statuten,

De vOllr.achtgeefster. ve:r.klaart binnen de door de
wet vooxgeschrevên termijnen kennis te hebben gekregen van
de agenda en voor zoveel nodig te hebben verzaakt aan alle
formaliteiten Ván oproe~in9. , /

Opgemaakt te Koksijde (Oo$tqui:lker~lop V~I-'1Z l oe(
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~ Gehecht aan een akte heden

? 9 OFr t~O6
verleden voor

notal'l$ Marc Coudeville
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00-00-9559/002 - AVDK (VOLMACHT BAV bvba OSTEND FILLETING 1i'1'>CTORY, afge~ört
"0- L F'." door sa ~OCJE'IE GERMON)

OSTEND FILLE'l'ING E"ACTORY, afgeko.rt "0.F.F - "

Besloten vennootschap roet beperkte aansprakelijkheid

Te 8400 Oostende, Vismijn 3~8

BE 08"14 184 685 RPR Oostl:nde

------------------------------------------------------------

VOLMACliT

~---------

De besloten vennootschap met bepe.rkte aansprakelijkheid naar
Marokkaans .cecht "'SOCIETE GERMON", roet zetel te lAAYOUNE
(Marokko),Avenue J.driss I, Place EL Houda, opgericht bij akte
geregistreerd in Agadir (Marokko)op vijf november tweeduizend en
één,

vertegenworodi<Jd door haar enige zaakvoerdêr, de heer Philippe
EYMARD, wonende i~e LAAYOUNE (Marokko), Avenue Idriss I, Place EL
Houda,

handelend i~ de hoedanigheid van vennoot van de vennootschap,

verklaart bij deze vo~acht te verlenen aan:

d~ heer Filip SOETE,
10,

achtsteen .

laatste om haar te vertegenwoordigenop de' buitengewone algemene
üad.

!
Vergade::rin9van voornoemde vennootschap, dis voorzien.is op h~::-

0 kantoor. van oo-taris Marc COUDEVILLE, te. 84DO Oostende,
! -Vredestraat 20, op 29 december 2006, om 1D uur, of op een andere

datum of uur, met navolgende agenda, alsook op alle
daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden
bij eengeraepen wo:::den, ingeval de eerste vergad~r:ing haar doel
niet moch~ bereiken : ~--~
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- verlenging en aanpassing boekjaar en datum jaarverg~9éilng

wonende te B-8S00 Roeselare, Leliestraat

- wij ziging naam in ~~OSTENDPREMIUM FISH"

- afsc~affing aandelencategorieên

- aa~passing, wijziging en coördinatie van de statuten,

voor zover alle aandelen op de vergadering vertegenwoordig r
\,

http://mail.google.com/maiV?atrid=O.l &disp=vah&vie\.v=att&th=l Ofc3 Ofe2445961S
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zijn: aanvaarding en behandeling van bijkomende agend~punten.

De volroachtgeefster verklaart binnen de door de wet
voorgeschreven terHlij.neo kennis te hebben gekregen van de agenda
en voor zoveel nodig te hebben verzaakt aan alle formaliteiten
van oproeping.

Opgemaakt te Laayoune (Marokko) op 1 ~1-1'L lLoC,"

~eheèht aan een akte heden

2 9 DEC 2006'..
verleden voor

noJtiri!)Marc Coudeville .

.---
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I~ Gere
,

9istreerd te Oostende fI op

r lJJ€t.~~d(en)i ~erz.
8oekC{lJlad :tolvak .3

Ontvangen: vijfentwintigEURO (€ 25)
De E.a, Jnspec!eur - Ontvanger,
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