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Opdracht

In overeenstemming met artikel 590 van het Wetboek van Vennootschappen, werd
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba vertegenwoordigd door Joeri Klaykens, Commissaris,
kantoorhoudend te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, door de Statutaire Zaakvoerder van Montea Comm
VA gevraagd om de staat van de geplaatste inschrijvingen te waarmerken ter gelegenheid van de
kapitaalverhoging van de Vennootschap.
Artikel 590 van het Wetboek van Vennootschappen meldt dat:
«Wanneer het kapitaal verhoogd wordt bij openbare inschrijving, vermeldt de akte die de
totstandkoming van de kapitaalverhoging vaststelt, het aantal ter vertegenwoordiging van die
verhoging uitgegeven nieuwe aandelen en bevat de door de commissaris gewaarmerkte staat van de
geplaatste inschrijvingen.
De inschrijvingsbiljetten worden opgemaakt in tweevoud en vermelden :
1°

het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen;

2°

de storting, op elk aandeel, van ten minste een vierde van het bedrag waarvoor is ingeschreven of
de verbintenis deze storting te doen uiterlijk bij de definitieve verhoging van het kapitaal.

De inschrijvingsbiljetten worden opgemaakt in tweevoud en vermelden:
►

►

het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen;
de storting, op elk aandeel, van ten minste een vierde van het bedrag waarvoor is ingeschreven of
de verbintenis deze storting te doen uiterlijk bij de definitieve verhoging van het kapitaal.»
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Omschrijving van de voorgenomen transactie

De Statutaire Zaakvoerder van Montea Comm VA heeft op 14 mei 2018, in het kader van het
toegestaan kapitaal, besloten om over te gaan tot een kapitaalverhoging van maximaal
EUR 15.571.303,84, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van het bruto
dividend op de algemene vergadering van Montea op 15 mei 2018, bij wijze van keuzedividend die de
mogelijkheid biedt aan de aandeelhouders van Montea Comm VA om hun schuldvordering, die ontstaat
uit de dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van Montea tegen uitgifte van nieuwe aandelen
(naast de mogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of om te opteren voor een combinatie van
beide voorgaande opties). Op 15 mei 2018 keurde de algemene vergadering van Montea de uitkering
tot het bruto dividend goed.
Het bruto dividend van € 2,17 per aandeel bestaat uit i) € 1,63 bruto per aandeel voor de periode van
1 januari 2017 tot en met 30 september 2017, vertegenwoordigd door coupon nr.18 (onthecht op 13
september 2017) waartoe 9.951.884 aandelen gerechtigd zijn en € 0,54 bruto per aandeel voor de
periode van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017, vertegenwoordigd door coupon nr.19
(onthecht op 4 april 2018), waartoe 11.610.531 aandelen gerechtigd zijn.
Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 38 coupons nr. 18 (elk ten bedrage
van het netto dividend van € 1,141 per coupon) die aandelen van dezelfde vorm vertegenwoordigen.
Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 114 coupons nr. 19 (elk ten bedrage
van het netto dividend van € 0,378 per coupon) die aandelen van dezelfde vorm vertegenwoordigen.
Per nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven, dienen ook steeds coupons met hetzelfde nummer te
worden ingebracht. Met andere woorden, een combinatie van coupons nr. 18 en 19 is niet mogelijk
voor de inschrijving op een nieuw aandeel.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt € 42,81 per aandeel, een korting van 3,5% t.o.v. de
30 daags gemiddelde beurskoers van Montea voorafgaand aan 14 mei 2018.
De keuzeperiode begon op 23 mei 2018 en werd afgesloten op 6 juni 2018 (16:00 CET). Op 7 juni
2018 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen worden
vastgesteld. De Vennootschap zal een aanvraag richten aan Euronext Brussels en Euronext Paris voor
de bijkomende notering van de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de
kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend en beoogt dat de nieuwe aandelen, met coupon
nr. 20 aangehecht, zo spoedig mogelijk vanaf de datum van de uitgifte (7 juni 2018) zullen kunnen
worden verhandeld op Euronext Brussels en Euronext Paris.
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Uitgevoerde werkzaamheden

Ten einde de staat van geplaatste inschrijvingen te kunnen waarmerken, hebben we de reconciliatie
gedaan van het aantal nominatieve aandelen die gekozen hebben voor de aandelen-optie met de
confirmatie van de respectievelijke partijen en met de onderliggende tabel inzake de inschrijvingen.
Daarnaast hebben we de reconciliatie uitgevoerd van het totale bedrag, zoals bevestigd via de
attestatie uitgegeven door Euroclear Belgium NV op datum van 6 juni 2018 ondertekend door de
vertegenwoordiger van Euroclear Belgium NV, met de staat van geplaatste inschrijvingen.
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4 Besluit
Op datum van 6 juni 2018 hebben we de staat van de geplaatste inschrijvingen ontvangen van Montea
Comm VA, evenals de bevestiging van Euroclear, waarvan kopie in bijlage.
Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden waarmerken we de staat van de geplaatste
inschrijvingen die duidelijk de onderschreven kapitaalverhoging en het aantal te creëren aandelen
weergeeft. Het totale bedrag van de onderschreven kapitaalverhoging bedraagt EUR 8.726.304,78
voor een totaal van 203.838 aandelen. De nieuwe aandelen zijn volledig volstort.

Brussel, 6 juni 2018
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba
Commissaris
vertegenwoordigd door

Joeri Klaykens*
Vennoot
* handelend in naam van een BVBA
18JK0310

Bijlage 1: tabel Montea overzicht inschrijvingen
Bijlage 2: bevestiging Euroclear
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