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FORUM  ESTATES  HOLDING 
Besloten vennootschap 

te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2 
ondernemingsnummer 0734.663.449  RPR  Gent - afdeling Gent 

Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in 
natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO" 

Ondergetekende 

De heer HEEREN Tom Kristof Roger, geboren te Hasselt op 29 maart 1973 (rificsregisternununer 
73.03.29-103.96), wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Muggebeekstraat 26; 

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde 

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven 
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649  (RPR  Gent, afdeling Brugge), 
vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 
Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22. 

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om 

A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de 
bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of — in. geval van uitstel van de 
vergadering — op de latere vergadering met dezelfde agenda. 

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIÈRE, DE 
BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, leper Business Park, 8900 Ieper op maandag 21 
december 2020. 

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen: 

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 
5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en 
anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de 

vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64  euro  zodat het totale beschikbare eigen 

vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24  euro  zal bedragen, en 

anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe 

aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de 

vennootschap "FORUM  ESTATES  HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten 

vanaf het lopende boekjaar. 

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura 

van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-1M MO", met zetel te 9051 Gent (Sint-

Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041,  RPR  Gent 

afdeling Gent. 

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt; 

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten; 

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten; 

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen 



Handtekening 

De gevolmachtigde is bevoegd om: 
deel te nemen aan alle beraadslagingen; 

— deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda; 
alle verslagen te tekenen 

— alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen. 

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en 
opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen. 

De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk: 
- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan; 
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Vyretbock van vennootschappen en 
verenigingen alsook aan het inroepen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) 
wordt samengeroepen, 
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NOTARISKANTOOR 

Beste bestuurder, 

Mag ik u vragen de volmacht die u hieronder vindt te willen 
ondertekenen en te voorzien van plaats en datum van ondertekening 
en mij terug te bezorgen tegen uiterlijk zondagavond 20/12. 

In een volgend schrijven stuur ik u ook nog het voorontwerp van de akte. 

Aarzel niet mij te contacteren indien u nog vragen of opmerkingen zou 
hebben. 

Met vriendelijke groeten, 
.nne  ie p^ G e..q 	r  3 i:. ,..~7a,. :~ m.Ÿ7 S. :à 4.3 a,~7 	! e 

Notaris 
E annelies.ghesquiereebelnot. be   

(3hesquièr°<- , De Brabandere 	Degry e 
Notariskantoor  
ler  Waarde  2 

-lleper Business ark sy~. 
$900 leper 
T +32 57 20 77 98 
F +32 57 21 96 81 
E info@gddnotarissen.be   
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FORUM  ESTATES  HOLDING 
Besloten vennootschap 

te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2 
ondernemingsnummer 0734.663.449  RPR  Gent - afdeling Gent 

Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in 
natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO" 

Ondergetekende 
De heer SYEN Patrick Frans Paul, geboren te Geel op 27 januari 1961 

(rijksregisternummer 61.01.27-113.74), wonende te 2440 Geel, Technische-Schoolstraat 5; 
benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde 
De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649  (RPR  Gent, / 



afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne 
Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22. 
aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om 

A. 

	

	hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de 
bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of — in geval van uitstel van de 
vergadering — op de latere vergadering met dezelfde agenda. 

vergadering die   	 kantoor van geassocieerd notarissen De  	plaatsvindt in het 	bv~,,,,vv....,...e 
OHESQT IÈRE DE BR_ABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, leper Business Park, 8900 
Ieper op maandag 21 december 2020. 

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen: 

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien 
ins artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in 
artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen. 
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de 
vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64  euro  zodat het totale 
beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24  
euro  zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels 
de uitgifte van 113.177 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn 
bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM  ESTATES  HOLDING", 
en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boeklaar. 

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng 
in natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel 
te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer 
BE0643.814.041,  RPR  Gent afdeling Gent. 

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is 
verwezenlijkt; 

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten; 
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten; 
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen 

ZEVENDE ROL



De gevolmachtigde is bevoegd om: 
— deel te nemen aan alle beraadslagingen; 
— deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda; 
— alle verslagen te tekenen 
— alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen. 

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan 
en opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen. 

De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk: 
- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan; 
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen 
en 
verenigingen alsook aan het inroepen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek 
van 
vennootschappen en verenigingen. 

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel 
ervan) wordt samengeroepen. 
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I\'eerreehenLs(rccul I 2(4 ingeschreven in cic• l\"rui.r/uallhculk run Ondernemingen  antler  uurmuer 

0880.-150.2Q1 rRl'R Gem, 	Ondrnelurrle•i: .Vel als ram i•evlegelnrnurditier toer de  heer 

DEROO.Sh Dirk Ra/cIrl. gehoren Ir O!alcnuar& up 31 januari 19-0. (rijk\regn.vler Inunmer 
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benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde 

De naamloze \ennixrtschap "CADIZ-. met zetel te S?UO Knokke-Heist. Prins Filiplaan 22. 

ingeschreven in de Kruispuntbank  an  Ondernemingen onder nummer 0446.340.649 (  RPR  Gent. 

afdelin~~ Brugge). vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan .losée \i-illy  Simonne 

Adolf. \\onende  te 1300 Knokke-I kist. Prins Filiplaan 22. 

aan \\ie  deze alle bevoegdheden u\erdraagt  oui  

A. 

	

	hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de 

ho\enrenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of • in geval van uitstel van de 

vergadering op de latere \ergadering met dezelkle agenda. 

De \t`rgadering die plaats\indt in het kantoor van geassocieerde notarissen 

(àl-II:SOt.;If;Rh:. DE f3RAl3:\til.)Itl': éC. I)FCIRI•"St•:_ . li.~r Waarde 42. leper Business Park. Sc)OO 

leper op maandag 2 I december 202t). 

Deze \ erg..adering \\ ordt  bijeengeroepen om o\ er de \ olgende agenda te beraadslagen: 

1. A. Keneisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in 

artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in 
artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen. 
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de 
vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64  euro  zodat het totale 
beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24  
euro  zal bearagen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels 
de uitgifte van 113.177 nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn 
bepaald door de statuten van de vennootschap "FORUM  ESTATES  HOLDING", 
en welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar. 

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in 
natura. van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer 
BE0643.814.041,  RPR  Gent afdeling Gent. 

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is 

verwezenlijkt: 

3. Volmacho voor de administratieve formaliteiten; 

4. Voimachi voor de coördinatie van de statuten; 

5. Machtig  ng  aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen 
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B. In 7iin naam de oor oormelde  vergadering benodigde verslagen van het hestutirsorgaan 
en opdrachtbrieven voor het verslag  an  de commissaris te tekenen. 

De ondergeteketkle vorklaart ten sloue uitdrukkelijk: 

- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het best uurorgaan: 

- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen 

en 
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Jean-Louis Appelmans 

From: 	 notaris Annelies Ghesquiere I notariskantoor Ghesquière, De Brabandere & Degryse 
<annelies.ghesquiere@gddnotarissen.be> 

Sent: 	 zondag 20 december 2020 8:37 
To: 	 granvelle.co@telenet.be  
Subject: 	 DRINGEND - volmacht raad van bestuur inbreng aandelen A-Immo 

Beste bestuurder, 

Mag ik u vragen de volmacht die u hieronder vindt te willen ondertekenen en te 
voorzien van plaats en datum van ondertekening en mij terug te bezorgen tegen 
uiterlijk zondagavond 20/12. 

In een volgend schrijven stuur ik u ook nog het voorontwerp van de akte. 

Aarzel niet mij te contacteren indien u nog vragen of opmerkingen zou hebben. 

Met vriendelijke groeten, 

A" ,ne*,.  

Notaris 
annelies.ghesquierebelnot.be  

... 	i  

Notariskantoor 

T +32 57 20 77 98 
-_ +32 57 21 96 81 NOTARISKANTOOR 

infoeqddnotarissen.be 

FORUM  ESTATES  HOLDING 
Besloten vennootschap 

te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2 
ondernemingsnummer 0734.663.449  RPR  Gent - afdeling Gent 

Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in natura van de 
aandelen van de vennootschap "A-IMMO" 

Ondergetekende 

De heer APPELHANS  Jean-Louis,  geboren te Etterbeek op 23 maart 1953, (rijksregisternummer 53.03.23-
207.43), wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401; 

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde 

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649  (RPR  Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd 
door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22. 

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om 

A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de bovengenoemde vennootschap 
te vertegenwoordigen of — in geval van uitstel van de vergadering — op de latere vergadering met dezelfde 
agenda. 



De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIÈRE, DE 
BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 leper op maandag 21 december 2020. 

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen: 

1. 	A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 5:121 en 5:133 
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds het verslag van de 

commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen. 
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt 

verhoogd met 2.182.048,64  euro  zodat het totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap 

voortaan aldus 78.66.215,24  euro  zal bedragen, en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed 

middels de uitgifte  van i1l317  7 Î i eüVVC aandelen, VV aar VOI UC aard CI cle rechten zijn bepaald 'door de 

statuten van de vennootschap "FORUM  ESTATES  HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de 

winsten vanaf het lopende boekjaar. 

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd warden middels inbreng in natura van 368 

aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), 

Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer 8E0643.814.041,  RPR  Gent afdeling Gent. 

2, Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt; 

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten; 

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten; 

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen 

De gevolmachtigde is bevoegd om: 
— deel te nemen aan alle beraadslagingen; 
— deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda; 
— alle verslagen te tekenen 
— alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen. 

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en opdrachtbrieven 
voet het verslag van de commissaris te tekenen. 

De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk: 
- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan; 
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen alsook aan het inroepen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) wordt 
samengeroepen. 

Gedaan te 

Handtekeni4g  

2 

ou 	2_1,    1 2.  . t..C,% c~  1,  .  

TIENDE ROL



FORUM  ESTATES  HOLDING 
Besloten vennootschap 

te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2 
ondernemingsnummer 0734.663.449  RPR  Gent - afdeling Gent 

Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in 
natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO" 

Ondergetekende 

- 	De besloten vennootschap "STUDIUM@SCALDIM", met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 
5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0502.945.889  (RPR  
Antwerpen, afdeling Antwerpen); Met als vast vertegenwoordiger de heer DEWULF Wouter Peter Bert, 
geboren te Kortrak op 8 februari 1970, (rijksregister nummer 70.02.08-329.42), wonende te 9130 
Beveren (Verrebroek), Spaans Fort 16. 

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde 

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649  (RPR  Gent, 
afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, 
wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22. 

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om 

A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de 
bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of — in geval van uitstel van de 
vergadering — op de latere vergadering met dezelfde agenda. 

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQUIÈRE, DE 
BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 Ieper op maandag 21 
december 2020. 

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen: 

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 

5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en 
anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de 

vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64  euro  zodat het totale beschikbare eigen 

vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24  euro  zal bedragen, en 

anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe 

aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de 

vennootschap "FORUM  ESTATES  HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten 

vanaf het lopende boekjaar. 

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura 

van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-

Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer 8E0643.814.041,  RPR  Gent 

afdeling Gent. 

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt; 

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten; 



4. Volmacht  voor de coordinatie van de statuten;; 

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen 

De gevolmachtigde is bevoegd om: 
— deel te nemen aan alle beraadslagingen; 

deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda; 
— alle verslagen te tekenen 
— alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen. 

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en 
opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen. 

De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk: 
- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan; 
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen alsook aan het inroepen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) 
wordt samengeroepen. 

Gedaan te Antwerpen op  20 december 2020  

  

Handtekening 
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FORUM  ESTATES  HOLDING 
Besloten vennootschap 

te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2 
ondernemingsnummer 0734.663.449  RPR  Gent - afdeling Gent 

Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in 
natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO" 

Ondergetekende 

De besloten vennootschap "GRANVELLE  CONSULTANTS  & C°", met zetel te 2018 
Antwerpen, Van Schoonbekestraat 36 bus 401, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
onder nummer 0427.996.860  (RPR  Antwerpen, afdeling Antwerpen); Met als vast vertegenwoordiger 
mevrouw VERMEIREN  Annette Celestine  Arthur  Françoise  Gerarda Maria Jeanne, geboren te Temse 
op 18 mei 1955, (rijksregister nummer 55.05.18-262.97), wonende te 2018 Antwerpen. Van 
Schoonbekestraat 36 bus 401 

benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde 

De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649  (RPR  Gent, 
afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, 
wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22. 

aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om 

A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de 
bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of — in geval van uitstel van de 
vergadering — op de latere vergadering met dezelfde agenda. 

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQU1ÈRE, 
DE BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, Ieper Business Park, 8900 leper op maandag 21 
december 2020. 

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen: 

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikels 

5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en 

a nderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 5:121 en artikel 5:133 

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de 

vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64  euro  zodat het totale beschikbare eigen 

vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24  euro  zal bedragen, en 

anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 nieuwe 

aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de 

vennootschap "FORUM  ESTATES  HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de 

winsten vanaf het lopende boekjaar. 

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in natura 

van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent (Sint-

Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041,  RPR  

Gent afdeling Gent. 
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Gedaan te 

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is verwezenlijkt; 

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten; 

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten; 

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen 

De gevolmachtigde is bevoegd om: 
— deel te nemen aan alle beraadslagingen; 
— deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda; 
— alle verslagen te tekenen 

1 dan Met goed te  keuren  en te ondertekenen, — alle akten, notulen en andere documenten a~ 	~~,c~ ~.,e.. ~., ,c.,u..,.~ ~.. ~...,....~.._..., 

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en 
opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen. 

De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk: 
- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan; 

Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen alsook aan het inroepen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) 
wordt samengeroepen. 

Handteken ing 
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FORUM  ESTATES  HOLDING 
Besloten vennootschap 

te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62 bus 2 
ondernemingsnummer 0734.663.449  RPR  Gent - afdeling Gent 

Volmacht voor de vergadering van de raad van bestuur betreffende de inbreng in 
natura van de aandelen van de vennootschap "A-IMMO" 

Ondergetekende 
- De commanditaire vennootschap "DONC'HE & DONCHE", met zetel te 8902 leper (Zilleheke), 
Komenseweg 101, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0635.878.550 
(RH? Gent, afdeling Ieper); Met als vast vertegenwoordiger de heer DONCHE Philippe Arthur Joseph, 
geboren te leper op 22 mei 1963, (rijksregister nummer 63.05.22-063.53), wonende te 8902 leper 
(Zilleheke), Komenseweg 101. 
benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde 
De naamloze vennootschap "CADIZ", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22, ingeschreven 
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649  (RPR  Gent, afdeling Brugge), 
vast vertegenwoordigd door de heer De Bock Stefan Josée Willy Simonne Adolf, wonende te 8300 
Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22. 
aan wie deze alle bevoegdheden overdraagt om 

A. hem als (gedelegeerd) bestuurder op de hiernavermelde raad van bestuur van de 
bovengenoemde vennootschap te vertegenwoordigen of — in geval van uitstel van de 
vergadering — op de latere vergadering met dezelfde agenda. 

De vergadering die plaatsvindt in het kantoor van geassocieerde notarissen GHESQU1ÈRE, DE 
BRABANDERE & DEGRYSE, Ter Waarde 42, leper Business Park, 8900 leper op maandag 21 
december 2020. 

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen: 

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in 
artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 
5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenverrnogensrekening van de 
vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,64  euro  zodat het totale beschikbare 
eigen vermogen van de vennootschap voortaan aldus 78.66.215,24  euro  zal bedragen, 
en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.177 
nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de 
vennootschap "FORUM  ESTATES  HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de 
winsten vanaf het lopende boekjaar. 
Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in 
natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-1MMO", met zetel te 9051 
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer 
BE0643.814.041,  RPR  Gent afdeling Gent. 

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is 
verwezenlijkt; 

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten; 
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten; 
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen,. 

De gevolmachtigde is bevoegd om: 
- deel te nemen aan alle beraadslagingen; 
- deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda; 
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Gedaan te 

Handtekening 

— alle verslagen te tekenen 
— alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen. 

B. In zijn naam de voor voormelde vergadering benodigde verslagen van het bestuursorgaan en 
opdrachtbrieven voor het verslag van de commissaris te tekenen. 

De ondergetekende verklaart ten slotte uitdrukkelijk: 
- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor de vergadering van het bestuursorgaan; 
- Te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen alsook aan het inroepen van de nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 

Deze volmacht geldt ook voor elke andere vergadering die met dezelfde agenda (of een deel ervan) 
wordt samengeroepen. 

op 
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VOLMACHT 

De Ondergetekende: 

De besloten vennootschap  "POLE POSITION",  met zetel te 8890 Moorslede 
(Dadizele), Beselarestraat 72. Belasting op de toegevoegde waarde nummer 
BE0442.671.871, rechtspersonenregister Gent — afdeling leper. 

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frans Debucquoy destijds te 
Wevelgem op 25 januari 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 
8 februari daarna, onder het nummer 19910208-188. 

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 13 van de statuten door haar beide 
zaakvoerders : 

1. De heer Sigiez,  Hubert  Edmond Omer, wonende te 8890 Dadizele, Beselarestraat, 
72. 

Tot deze functie benoemd krachtens beslissing van de algemene vergadering de dato 
16 maart 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 april daarna, 
onder het nummer 980403-275. 

2. Mevrouw Lootens,  Christel  Maria Micheline, wonende te 8890 Dadizele, 
Beselarestraat, 72. 

Tot deze functie benoemd krachtens beslissing van de buitengewone algemene 
vergadering de dato 14 januari 1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad van 5 februari daarna, onder het nummer 940205-330. 

Stelt aan als bijzonder gevolmachtigde: 

- mevrouw  Christel  Lootens, voornoemd; 
- elke medewerker van het notariskantoor "Ghesquière, De Brabandere & Degryse" te 

Iper  

Aan wie alle bevoegdheden verleend worden teneinde elk afzonderlijk de 
ondergetekende te vertegenwoordigen naar aanleiding van de raad van bestuur van de 
besloten vennootschap "Forum  Estates  Holding", met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat, 
93 (0734.663.449  RPR  Gent, afdeling Gent welke op heden zal gehouden worden voor 
notaris Annelies Ghesquière, geassocieerd notaris te leper om te beraadslagen over 
volgende agenda : 

1. A. Kennisname van enerzijds het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in 
artikels 5:121 en 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, en anderzijds het verslag van de commissaris zoals voorzien in artikels 
5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
B. Vaststelling dat enerzijds de beschikbare eigenvermogensrekening van de 

vennootschap wordt verhoogd met 2.182.048,88  euro  zodat het totale beschikbare eigen 
vermogen van de vennootschap voortaan (zijnde na verwezenlijking van de uittreding die het 
bestuursorgaan eerder vandaag heeft goedgekeurd) aldus 78.668.230,84  euro  zal bedragen, 
en anderzijds dat voormelde inbreng wordt vergoed middels de uitgifte van 113.176 nieuwe 
aandelen, waarvan de aard en de rechten zijn bepaald door de statuten van de 
vennootschap "FORUM  ESTATES  HOLDING", en welke aandelen zullen delen in de winsten 
vanaf het lopende boekjaar. 

Voormelde inbreng in natura zal ten slotte gerealiseerd worden middels inbreng in 
natura van 368 aandelen van de besloten vennootschap "A-IMMO", met zetel te 9051 Gent 
(Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer BE0643.814.041,  RPR  
Gent afdeling Gent. 

2. Vaststelling dat de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen is 
verwezenlijkt; 

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten; 
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4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten; 

De gevolmachtigde kan onder meer: 

- deelnemen aan elke andere vergadering met eenzelfde agenda ingeval de eerste 
vergadering niet geldig kan beraadslagen, 

- in naam van de volmachtgever erkennen op de hoogte te zijn van de financiële 
gevolgen van de uitgifte van nieuwe aandelen en in naam en voor rekening van de 
volmachtgever inbreng te doen van 180 aandelen van de besloten vennootschap "A-Immo" 
met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat, 93 (0643.814.041  RPR  Gent) mits vergoeding van 
55.358 nieuwe aandelen van de vennootschap "Forum  Estates  Holding" en een opleg van 
4,28  euro.  

- teneinde dezer alle akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten 
tekenen, woonplaats kiezen, plaatsvervanging doen en in het algemeen al het nodige doen 
ter uitvoering van deze volmacht. 

Gedaan te Moorslede 
Op 21 december 2020. 

(handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht".) 
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Voor akte met repertoriumnummer 2020/1667, verleden op 21 december 
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