
9 JULI 2002. — Koninklijk besluit
tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking
en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 4, § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
16 mei en 24 juni 2002;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid
dat de maatregelen tot rationalisering van de werking en het beheer
van de Nationale Loterij, zoals beoogd door de wet van 19 april 2002,
zo spoedig mogelijk moeten worden uitgevoerd; dat de lopende
overgangsperiode zo kort mogelijk moet gehouden worden omdat deze
onzekerheden meebrengt voor het huidige beheer, de personeelsleden,
de leveranciers, de dienstverleners en de gebruikers van de openbare
dienst; dat vastgesteld werd dat de inkomsten van de Nationale Loterij
in de eerste drie 1⁄2 maand van 2002 reeds blijken gedaald te zijn
met 9 % ten opzichte van dezelfde periode in 2001; dat de herstructu-
rering de voorafgaandelijke omvorming van de Nationale Loterij
veronderstelt tot naamloze vennootschap van publiek recht; dat luidens
artikel 51 van voornoemde wet van 19 april 2002 deze wet pas in
werking treedt op dezelfde datum als het koninklijk besluit waarbij de
eerste statuten van de Nationale Loterij worden vastgesteld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en
Participaties en Onze Minister van Begroting en op het advies van Onze
in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De statuten van de Nationale Loterij worden vastgesteld
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst.

Art. 2. In afwijking van artikel 50, eerste lid, van de bijlage bij dit
besluit, begint het eerste boekjaar op de datum waarop dit besluit in
werking treedt.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij en de Minister
bevoegd voor de begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juli 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties,
R. DAEMS

De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 9 juli 2002

« NATIONALE LOTERIJ »
Statuten

TITEL I. - Rechtsvorm, definities, naam, zetel, doel, duur
Rechtsvorm
Artikel 1. De vennootschap is een naamloze vennootschap van

publiek recht opgericht krachtens de wet van 19 april 2002 tot
rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.

De vennootschap is onderworpen aan de wets- en verordenings-
bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen
voor alles wat niet anders is geregeld bij voornoemde wet van
19 april 2002 of bij de besluiten tot uitvoering ervan.

Definities
Art. 2. Voor de toepassing van deze statuten moet worden verstaan

onder :
1° « overheid » : de Staat, de instellingen van openbaar nut en

vennootschappen, instellingen of verenigingen van publiek recht die
ressorteren onder de Staat, daaronder begrepen de autonome overheids-
bedrijven;

9 JUILLET 2002. — Arrêté royal
fixant les statuts de la Loterie Nationale

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionne-
ment et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l’article 4, § 2;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 mai et 24 juin 2002;

Vu l’urgence liée au fait que les mesures de rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, comme visées
par la loi du 19 avril 2002, doivent être exécutées le plus vite possible;
que la période de transition qui court doit être tenue aussi courte que
possible parce que celle-ci entraı̂ne des incertitudes pour la gestion
actuelle, les membres du personnel, les fournisseurs, les prestataires de
services et les utilisateurs du service public; qu’il a été constaté que les
recettes de la Loterie Nationale durant les 3 premiers mois et demi
de 2002 ont déjà baissé de 9 % par rapport à la même période de 2001;
que la restructuration suppose la transformation préalable de la Loterie
Nationale en société anonyme de droit public; que selon l’article 51 de
la loi précitée du 19 avril 2002 cette loi entre seulement en vigueur à la
même date que l’arrêté royal fixant les premiers statuts de la Loterie
Nationale;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations
publiques et de Notre Ministre du Budget et de l’avis de Nos Ministres
qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les statuts de la Loterie Nationale sont fixés conformé-
ment au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2. Par dérogation à l’article 50, alinéa 1er, de l’annexe au présent
arrêté, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du
présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions et
le Ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS

Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE

Annexe à l’arrêté royal du 9 juillet 2002

« LOTERIE NATIONALE »
Statuts

TITRE Ier. - Forme, définitions, dénomination, siège, objet, durée
Forme
Article 1er. La société est une société anonyme de droit public

constituée en vertu de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation
du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.

La société est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui
sont d’application aux sociétés anonymes pour tout ce qui n’est pas
réglé autrement par la loi précitée du 19 avril 2002 ou par ses arrêtés
d’exécution.

Définitions
Art. 2. Pour l’application des présents statuts, il y a lieu d’entendre

par :
1° « autorités publiques » : l’Etat, les organismes d’intérêt public et

les sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de
l’Etat, y compris les entreprises publiques autonomes;
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2° « belangenconflict » : elk conflict bedoeld in artikel 523, van het
Wetboek van vennootschappen;

3° « dochteronderneming » : elke onderneming die als een dochter-
onderneming wordt beschouwd in de zin van artikel 6.2°, van het
Wetboek van vennootschappen;

4° « de minister » : de minister tot wiens bevoegdheid Overheids-
bedrijven en Participaties behoren;

5° « de kansspelcommissie » : de commissie bedoeld in artikel 9 van
de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers.

Naam
Art. 3. De vennootschap wordt in het Nederlands «Nationale Loterij»

genoemd en in het Frans « Loterie Nationale ».
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,

orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet haar
naam steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
« naamloze vennootschap van publiek recht » of « société anonyme de
droit public », naargelang het geval.

Maatschappelijke zetel
Art. 4. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel,

Belliardstraat nr. 25-33. De zetel kan bij beslissing van de raad van
bestuur worden overgebracht naar elke plaats binnen één van de
negentien gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, één of
meerdere administratieve zetels, uitbatingzetels, bijkantoren, vertegen-
woordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

Doel
Art. 5. § 1. De vennootschap heeft ten doel :
1° de organisatie van de openbare loterijen, in het algemeen belang

en volgens handelsmethodes, in de vormen en volgens de modaliteiten
door de Koning bepaald, op voordracht van de minister;

2° de organisatie, in het algemeen belang en volgens handelsmetho-
des, van kansspelen in de vormen en volgens de modaliteiten door de
Koning bepaald, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minister-
raad op voordracht van de minister en de minister van Justitie en na
advies van de kansspelcommissie;

3° de organisatie van alle vormen van weddenschappen en wedstrij-
den in de vormen en volgens de modaliteiten door de Koning bepaald,
op voordracht van de minister;

4° het administratief beheer van de verrichtingen betreffende de
verdeling en de bestemming van de subsidies van de Nationale Loterij;

5° alle activiteiten, van welke aard ook, bestemd om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar diensten te bevorderen of om het meest efficiënte
gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken.

§ 2. De Nationale Loterij kan in het kader van haar doel eveneens
deelnemen aan vennootschappen, voorzover deze deelname dient tot
ondersteuning van haar activiteiten opgesomd in § 1 en voorzover de
Nationale Loterij of de Staat, rechtstreeks of onrechtstreeks via een
overheidsbedrijf, alleen of gezamenlijk, de meerderheid der aandelen
en de daaraan verbonden stemrechten in de algemene vergadering
bezit alsmede de meerderheid der mandaten in de raad van bestuur.

Elke overdracht, waardoor het belang van de Nationale Loterij of van
de Staat, rechtstreeks of onrechtstreeks via een overheidsbedrijf, alleen
of gezamenlijk, niet langer meer dan 50 percent bedraagt, is van
rechtswege nietig, indien, binnen een termijn van drie maanden na de
overdracht, dit belang, door middel van een kapitaalverhoging waarop
de overheid geheel of gedeeltelijk heeft ingeschreven, niet boven de
50 percent wordt gebracht.

§ 3. In het kader van haar doel, kan de Nationale Loterij eveneens
participeren in verenigingen of nationale of Europese economische
samenwerkingsverbanden aangaan, voor zover deze participatie bij-
draagt in de ondersteuning van haar activiteiten bedoeld in § 1.

§ 4. De Nationale Loterij kan, in afwijking van artikel 454, 4°, van het
Wetboek van vennootschappen, een naamloze vennootschap alleen
oprichten en inschrijven op alle aandelen van deze vennootschap,
alsook in afwijking van artikel 646, § 1, tweede lid, van genoemd
Wetboek van vennootschappen, alle aandelen bezitten in een naamloze
vennootschap, zonder beperking van duur en zonder geacht te worden
hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van deze vennootschap.

Duur
Art. 6. De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.

2° « conflit d’intérêts » : tout conflit visé à l’article 523, du Code des
sociétés;

3° « filiale » : toute entreprise considérée comme une filiale au sens de
l’article 6.2°, du Code des sociétés;

4° « le ministre » : le ministre qui a les Entreprises et les Participations
publiques dans ses attributions;

5° « la commission des jeux de hasard » : la commission visée à
l’article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Dénomination
Art. 3. La société est dénommée « Loterie Nationale » en français et

« Nationale Loterij » en néerlandais.
Sa dénomination devra toujours être précédée ou suivie dans tous les

actes, factures, avis, publications, correspondance, ordres et autres
documents émanant de la société de la mention « société anonyme de
droit public » ou « naamloze vennootschap van publiek recht », selon le
cas.

Siège social
Art. 4. Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Belliard 25-33. Le

siège peut, par décision du conseil d’administration, être transféré en
tout endroit dans l’une des dix-neuf communes de l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale.

La société peut, par décision du conseil d’administration, établir un
ou plusieurs sièges administratifs, sièges d’exploitation, succursales,
représentations ou agences en Belgique ou à l’étranger.

Objet
Art. 5. § 1er. La société a pour objet :
1° l’organisation, dans l’intérêt général et selon des méthodes

commerciales, des loteries publiques dans les formes et selon les
modalités fixées par le Roi sur la proposition du ministre;

2° l’organisation, dans l’intérêt général et selon des méthodes
commerciales, de jeux de hasard dans les formes et selon les modalités
fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la
proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la
commission des jeux de hasard;

3° l’organisation de toutes les formes de paris et de concours dans les
formes et selon les modalités arrêtées par le Roi sur proposition du
ministre;

4° la gestion administrative des opérations relatives à la distribution
et à l’affectation des subsides de la Loterie Nationale;

5° toutes les activités, de quelque nature que ce soit, destinées à
favoriser directement ou indirectement ses services ou à permettre
l’utilisation la plus efficace qui soit de son infrastructure.

§ 2. Dans le cadre de son objet social, la Loterie Nationale peut
également prendre des participations dans des sociétés, pour autant
que cette participation contribue au soutien de ses activités visées
au § 1er et pour autant que la Loterie Nationale ou l’Etat aient,
individuellement ou conjointement, soit directement, soit indirecte-
ment par le truchement d’une entreprise publique, la majorité des
actions et des votes y afférents à l’assemblée générale, ainsi que la
majorité des mandats au sein du conseil d’administration.

Toute cession, suite à laquelle la participation de la Loterie Nationale
ou de l’Etat, individuellement ou conjointement, soit directement, soit
indirectement par le truchement d’une entreprise publique, n’excéde-
rait plus 50 % est nulle de plein droit, à défaut de porter cette
participation au-delà de 50 % dans les trois mois de ladite cession par
une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par
les autorités publiques.

§ 3. Dans le cadre de son objet social, la Loterie Nationale peut
également participer à des associations ou groupements d’intérêts
économiques nationaux ou européens, pour autant que cette participa-
tion contribue au soutien de ses activités visées au § 1er.

§ 4. La Loterie Nationale peut, par dérogation à l’article 454, 4°, du
Code des sociétés, constituer seule une société anonyme et souscrire
toutes les actions de celle-ci, ainsi que par dérogation à l’article 646,
§ 1er, alinéa 2, dudit Code des sociétés, posséder toutes les actions d’une
société anonyme, sans limitation de durée et sans qu’elle ne soit censée
se porter caution solidaire des engagements de cette société.

Durée
Art. 6. La société est constituée pour une durée indéterminée.
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TITEL II. - Kapitaal, aandelen, obligaties
Kapitaal
Art. 7. Het geplaatst en volgestort maatschappelijk kapitaal bedraagt

62.000 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 62 000 aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht.

Bij beslissing van de algemene vergadering, genomen op de wijze
vereist voor de wijziging van de statuten, kunnen verscheidene
categorieën van aandelen worden gecreëerd, al dan niet bevoorrecht,
met of zonder stemrecht.

De raad van bestuur kan tot splitsing van de aandelen in onderaan-
delen besluiten. In dat geval geschiedt de uitoefening van de maat-
schappelijke rechten per onderaandeel.

Kapitaalverhoging
Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd bij

beslissing van de algemene vergadering, genomen volgens de regels
gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

Toegelaten kapitaal
Art. 9. De raad van bestuur is bevoegd om, op de data en tegen de

voorwaarden die hij bepaalt, het maatschappelijk kapitaal in één of
meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van 75 miljoen
euro.

Deze bevoegdheid is toegekend aan de raad van bestuur voor een
termijn van vijf jaar. Zij kan één of meerdere malen hernieuwd worden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Kapitaalverhogingen met toepassing van dit artikel kunnen worden
verricht door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de
wettelijke grenzen of door incorporatie van vrije of onbeschikbare
reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.

Het is de raad van bestuur geoorloofd ter vergoeding van de door
hem doorgevoerde kapitaalverhoging aandelen uit te geven waaraan
andere, bijzondere (voor)rechten verbonden zijn dan aan de bestaande
aandelen, of converteerbare obligaties uit te geven, die kunnen worden
aangewend tot afbetaling van de kapitaalverhoging waartoe de raad
zal besluiten.

De raad van bestuur kan een eventuele uitgifte op een onbeschikbare
reserve plaatsen en kan de uitgiftepremie incorporeren in het kapitaal.

Volstorting
Art. 10. De stortingen uit te voeren op aandelen die bij inschrijving

niet werden volgestort, worden zo nodig opgevraagd door de raad van
bestuur.

Indien de raad het nuttig of nodig acht om stortingen op te vragen,
bepaalt hij het bedrag en de datum ervan en stelt de aandeelhouders
ervan in kennis per aangetekende brief die hun wordt toegestuurd ten
minste drie maanden vóór de datum vastgesteld voor de storting.

Deze kennisgeving geldt als ingebrekestelling, en, bij gebreke van
storting tegen de vastgestelde datum, is van rechtswege interest
verschuldigd, berekend aan de op dat ogenblik geldende wettelijke
interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de storting opeisbaar
wordt.

Aard van de aandelen
Art. 11. De volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhou-

der op naam of aan toonder. De aandelen die het kapitaal vertegen-
woordigen, zijn op naam zolang zij in het bezit zijn van de overheid.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor
elke categorie van effecten op naam als bedoeld in artikel 460 van het
Wetboek van vennootschappen. De houders van effecten kunnen
inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft.

In het register van aandelen op naam wordt aangetekend :
- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeel-

houder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- de gedane stortingen;
- de overgangen en overdrachten met hun datum en de omzetting

van aandelen op naam in aandelen aan toonder of in gedemateriali-
seerde aandelen;

- de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten
bedoeld in artikel 625 van het Wetboek van vennootschappen.

Onverminderd het eerste lid, kan de vennootschap gedemateriali-
seerde aandelen uitgeven hetzij bij wege van kapitaalverhoging, hetzij
door omzetting van bestaande aandelen aan toonder of op naam in
gedematerialiseerde aandelen.

TITRE II. - Capital, actions, obligations
Capital
Art. 7. Le capital social souscrit et entièrement libéré s’élève à

62.000 euros. Il est représenté par 62 000 actions avec droit de vote, sans
mention de valeur nominale.

Par décision de l’assemblée générale, statuant dans les conditions
requises pour les modifications aux statuts, il pourra être créé plusieurs
catégories d’actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote.

Le conseil d’administration peut décider de la division des actions en
sous-actions. Dans ce cas, l’exercice des droits sociaux s’accomplit par
sous-action.

Augmentation de capital
Art. 8. Le capital social peut être augmenté par décision de

l’assemblée générale statuant dans les conditions requises par le Code
des sociétés.

Capital autorisé
Art. 9. Le conseil d’administration a la compétence d’augmenter le

capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence d’un montant
maximum de 75 millions d’euros aux dates et conditions qu’il fixera.

Cette compétence est accordée au conseil d’administration pour une
durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois
conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Des augmentations de capital en application du présent article
peuvent être effectuées par souscription en espèces, par apport en
nature dans les limites légales ou par incorporation de réserves
disponibles ou indisponibles, ou de primes d’émission, avec ou sans
émission de nouveaux titres.

En compensation de l’augmentation de capital effectué par le conseil
d’administration, il est permis à celui-ci d’émettre des actions auxquel-
les d’autres droits particuliers sont liés que ceux liés aux actions
existantes, ou d’émettre des obligations convertibles, pouvant être
utilisées pour l’acquittement de l’augmentation de capital auquel
décidera le conseil.

Le conseil d’administration peut placer une émission éventuelle dans
une réserve indisponible et peut incorporer la prime d’émission dans le
capital.

Libération
Art. 10. Les versements à effectuer sur des actions non entièrement

libérées lors de leur souscription sont appelés, s’il y a lieu, par le conseil
d’administration.

Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il en
fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par une lettre
recommandée, qui leur est adressée au moins trois mois avant la date
fixée pour le versement.

Cet avis vaut comme mise en demeure, et, à défaut de versement
pour la date fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux
d’intérêt légal en vigueur, à compter du jour de l’exigibilité du
versement.

Forme des actions
Art. 11. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au

porteur au choix de l’actionnaire. Les actions représentatives du capital
sont nominatives aussi longtemps qu’elles sont détenues par des
autorités publiques.

Il est tenu au siège social de la société un registre de chaque catégorie
de titres nominatifs visés à l’article 460 du Code des sociétés. Les
détenteurs de titres peuvent prendre connaissance du registre relatif à
leurs titres.

Dans le registre des actions nominatives sont notés :
- les données précises concernant chaque actionnaire, ainsi que le

nombre de ses actions;
- les versements effectués;
- les transferts et cessions avec leur date et la conversion d’actions

nominatives en actions au porteur ou en actions dématérialisées;

- la mention expresse de la nullité d’effets visés à l’article 625 du Code
des sociétés.

Sans préjudice du premier alinéa, la société pourra émettre des
actions dématérialisées soit par augmentation de capital, soit par
conversion d’actions au porteur ou nominatives existantes en actions
dématérialisées.
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Opsplitsing
Art. 12. De vennootschap erkent, voor wat betreft de uitoefening der

rechten verleend aan de aandeelhouders, slechts één houder voor ieder
aandeel of onderaandeel.

Indien het aandeel aan verscheidene personen toebehoort, in pand is
gegeven of het voorwerp uitmaakt van onverdeeldheid, vruchtgebruik
of een andere vorm van opsplitsing van de eraan verbonden rechten,
kan de vennootschap de eraan verbonden rechten schorsen totdat één
enkele persoon is aangewezen als rechthebber van de betrokken
aandelen ten aanzien van de vennootschap.

Uitgesteld kapitaal
Art. 13. De vennootschap kan in aandelen converteerbare obligaties

uitgeven of warrants die al dan niet aan obligaties zijn verbonden,
hetzij krachtens een beslissing van de algemene vergadering op de
wijze vereist voor de wijziging van de statuten, hetzij krachtens een
beslissing van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan
kapitaal.

Deelneming van de overheid
Art. 14. De rechtstreekse deelneming van de overheid in het kapitaal

van de vennootschap mag nooit minder zijn dan 50 % van de aandelen
plus één aandeel.

Inkoop van eigen aandelen
Art. 15. Overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennoot-

schappen kan de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen
of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil
verkrijgen middels een voorafgaande beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en
meerderheid bepaald in artikel 559 van hetzelfde Wetboek van
vennootschappen. Deze beslissing is niet vereist indien de verkrijging
noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor
de vennootschap.

Certificatie van effecten
Art. 16. De effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen

worden gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van
15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door
handelsvennootschappen.

De medewerking van de vennootschap aan de certificatie wordt door
de raad van bestuur toegestaan op schriftelijk verzoek van de
toekomstige emittent van de certificaten.

TITEL III. — Bestuur, vertegenwoordiging, controle

HOOFDSTUK 1. — Raad van bestuur
Samenstelling
Art. 17. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van

bestuur samengesteld uit veertien leden, waaronder de voorzitter en de
gedelegeerd bestuurder, benoemd voor een termijn van zes jaar en
herbenoembaar.

Bij de leden van de raad van bestuur die de Belgische Staat
vertegenwoordigen, zijn er evenveel Nederlandstaligen als Franstali-
gen. De leden die noch Nederlandstalig noch Franstalig zijn, worden
niet in aanmerking genomen om de taalpariteit te bepalen.

De gedelegeerd bestuurder behoort tot een andere taalrol dan deze
waartoe de voorzitter van de raad behoort.

§ 2. Het mandaat van bestuurder neemt van rechtswege een einde op
de leeftijd van vijfenzestig jaar.

Onverenigbaarheden
Art. 18. § 1. Onverminderd andere beperkingen die bij of krachtens

de wet of deze statuten zijn gesteld, is het mandaat van bestuurder van
de vennootschap onverenigbaar met het mandaat of de functie van :

1° lid van het Europees Parlement;
2° lid van de federale Wetgevende Kamers;
3° federaal minister of staatssecretaris;
4° lid van de raad of van de regering van een gemeenschap of een

gewest;
5° gouverneur van een provincie, lid van de bestendige deputatie van

een provincieraad of lid van een provincieraad;
6° lid van het personeel van de Nationale Loterij;
7° burgemeester, schepen of gemeenteraadslid of voorzitter of lid van

een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, evenals voorzitter
of lid van een districtsraad;

8° lid van de kansspelcommissie.

Démembrement
Art. 12. La société ne reconnaı̂t, en ce qui concerne l’exercice des

droits accordés aux actionnaires, qu’un seul détenteur pour chaque
action ou sous-action.

Si l’action appartient à plusieurs personnes, est mise en gage ou fait
l’objet d’une indivision, d’un usufruit ou d’une forme quelconque de
démembrement des droits y afférents, la société peut suspendre les
droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme
étant, à l’égard de la société, propriétaire des actions concernées.

Capital différé
Art. 13. La société peut émettre des obligations convertibles en

actions ou des droits de souscription (warrants), attachés ou non à des
obligations, en vertu soit d’une décision de l’assemblée générale
statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,
soit d’une décision du conseil d’administration dans le cadre du capital
autorisé.

Participation des autorités publiques
Art. 14. La participation directe des autorités publiques dans le

capital de la société doit en tout temps excéder 50 %.

Rachat d’actions propres
Art. 15. Conformément à l’article 620 du Code des sociétés, la société

peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires ou certificats y
ayant trait, par voie d’achat ou d’échange, moyennant une décision
préalable de l’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et
de majorité prévues à l’article 559 du Code des sociétés. Cette décision
n’est pas requise lorsque l’acquisition est nécessaire pour éviter à la
société un dommage grave et imminent.

Certification d’actions
Art. 16. Les titres émis par la société peuvent être certifiés conformé-

ment aux dispositions de la loi du 15 juillet 1998 relative à la
certification de titres émis par des sociétés commerciales.

La collaboration de la société à la certification est autorisée par le
conseil d’administration, sur demande écrite du futur émetteur des
certificats.

TITRE III. — Gestion, représentation, contrôle

CHAPITRE 1er. — Conseil d’administration
Composition
Art. 17. § 1er. La société est administrée par un conseil d’administra-

tion qui se compose de quatorze membres, en ce compris le président
et l’administrateur délégué, nommés pour un terme de six ans et dont
le mandat est renouvelable.

Les membres du conseil d’administration qui représentent l’Etat
belge comptent autant de membres d’expression française que d’expres-
sion néerlandaise. Les membres qui ne sont ni d’expression française ni
d’expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer
la parité linguistique.

L’administrateur délégué appartient à un autre rôle linguistique que
celui auquel appartient le président du conseil.

§ 2. Le mandat d’administrateur prend fin de plein droit à l’âge de
soixante-cinq ans.

Incompatibilités
Art. 18. § 1er. Le mandat d’administrateur de la société est, sans

préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou
dans les présents statuts, incompatible avec le mandat ou la fonction
de :

1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives fédérales;
3° ministre ou secrétaire d’Etat fédéral;
4° membre du conseil ou du gouvernement d’une communauté ou

d’une région;
5° gouverneur d’une province, membre de la députation permanente

d’un conseil provincial ou membre d’un conseil provincial;
6° membre du personnel de la Loterie Nationale;
7° bourgmestre, échevin ou conseiller communal ou président ou

membre d’un centre public d’aide sociale, ainsi que président ou
membre d’un conseil de district;

8° membre de la commission des jeux de hasard.
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§ 2. Wanneer een bestuurder zich in overtreding bevindt met de
bepalingen van § 1 moet hij binnen een termijn van drie maanden de
betrokken mandaten en of de betrokken functies neerleggen. Indien hij
nalaat dit te doen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege
geacht zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap te hebben
neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de
handelingen die hij heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan
hij heeft deelgenomen, binnen de termijn van drie maanden.

§ 3. Onverminderd de toepassing van §§ 1 tot 2, mag niemand tot lid
van de raad van bestuur worden benoemd :

1° indien in zijn hoofde, in welke hoedanigheid ook, een actueel en
duurzaam belangenconflict met de vennootschap of een van haar
dochterondernemingen bestaat;

2° indien hij zich er niet toe verbindt zijn ontslag aan te bieden zodra
in zijn hoofde, in welke hoedanigheid ook, een duurzaam belangen-
conflict ontstaat met de vennootschap of een van haar dochteronder-
nemingen.

Benoeming en ontslag van de bestuurders

Art. 19. § 1. De Koning benoemt bij een na overleg in de Ministerraad
vastgesteld besluit de gedelegeerd bestuurder en een aantal gewone
leden in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de
aandelen in het bezit van de Staat. De bestuurders worden gekozen
omwille van hun juridische, economische, financiële of sociale compe-
tentie of hun competentie op het gebied van de Nationale Loterij. In
voorkomend geval worden de andere bestuurders vervolgens door de
andere aandeelhouders benoemd. Daartoe vormen de andere aandeel-
houders dan de Staat een afzonderlijk kiescollege belast met het kiezen
van een aantal bestuurders in verhouding tot de stemrechten die zij
tezamen hebben.

§ 2. De leden van de raad van bestuur die benoemd zijn door de
Koning, kunnen slechts worden ontslagen bij een na overleg in de
Ministerraad vastgesteld koninklijk besluit. De andere bestuurders
kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering worden
ontslagen.

Bezoldiging

Art. 20. De algemene vergadering beslist of en in welke mate het
mandaat van bestuurder wordt bezoldigd met een vaste of verander-
lijke vergoeding, onverminderd de vergoeding van hun kosten.

De bezoldigingen zijn ten laste van de Nationale Loterij.

Indien de in het eerste lid bedoelde bezoldiging een variabel
bestanddeel heeft, mag de berekeningsbasis geen elementen omvatten
die als bedrijfskosten worden aangemerkt.

Voorzitter van de raad van bestuur

Art. 21. De Koning benoemt de voorzitter van de raad van bestuur uit
de gewone leden.

Vacature van een mandaat van bestuurder

Art. 22. Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien tot op het ogenblik dat een definitieve benoeming gebeurt
overeenkomstig artikel 19.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Art. 23. § 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze
statuten andere organen van de vennootschap bevoegd zijn.

§ 2. De raad van bestuur kan de in § 1 bedoelde bevoegdheden geheel
of gedeeltelijk overdragen aan het directiecomité, met uitzondering
van :

1° de goedkeuring van het beheerscontract, evenals van elke
wijziging ervan;

2° het vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid;

3° de andere bevoegdheden die door de wet van 19 april 2002 en door
het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk aan de raad van
bestuur worden toegewezen.

§ 3. De raad van bestuur houdt toezicht op het beleid van het
directiecomité.

§ 4. De raad van bestuur kan aan één of meerdere personen
bijzondere en beperkte bevoegdheden opdragen.

§ 5. De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn besluitvor-
ming comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de
bevoegdheden bepaalt.

§ 2. Lorsqu’un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er,
il est tenu de se démettre des mandats ou des fonctions en question
dans un délai de trois mois. A défaut, il est réputé, à l’expiration de ce
délai, s’être démis de plein droit de son mandat d’administrateur de la
société, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes
qu’il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant
le délai de trois mois.

§ 3. Sans préjudice de l’application des §§ 1er à 2, nul ne peut être
nommé membre du conseil d’administration :

1° s’il existe dans son chef, en quelque qualité que ce soit, un conflit
d’intérêts actuel et durable avec la société ou l’une de ses filiales;

2° s’il ne s’engage pas à démissionner dès que surgit dans son chef,
en quelque qualité que ce soit, un conflit d’intérêts durable avec la
société ou l’une de ses filiales.

Nomination et révocation des administrateurs

Art. 19. § 1er. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, l’administrateur délégué et un nombre de membres ordinai-
res proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par
l’Etat. Les administrateurs sont désignés en raison de leur compétence
juridique, économique, financière ou sociale ou leur compétence dans le
domaine de la Loterie Nationale. Le cas échéant, les autres administra-
teurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires. A cette fin, les
actionnaires autres que l’Etat composent un collège électoral distinct
chargé d’élire un nombre d’administrateurs proportionnel aux droits de
vote qu’ils détiennent ensemble.

§ 2. Les membres du conseil d’administration qui sont nommés par le
Roi, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil
des Ministres. Les autres administrateurs sont en tout temps révocables
par l’assemblée générale.

Rémunération

Art. 20. L’assemblée générale décide si et dans quelle mesure le
mandat d’administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou
variable, sans préjudice du remboursement de leurs frais.

Les rémunérations sont à charge de la Loterie Nationale.

Si la rémunération visée au premier alinéa comporte un élément
variable, l’assiette ne peut comprendre d’éléments ayant le caractère de
charge d’exploitation.

Président du conseil d’administration

Art. 21. Le Roi nomme le président du conseil d’administration parmi
les membres ordinaires.

Vacance d’un mandat d’administrateur

Art. 22. En cas de vacance d’un mandat d’administrateur, les
administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement
jusqu’à une nomination définitive, conformément à l’article 19.

Compétences du conseil d’administration

Art. 23. § 1er. Le conseil d’administration est compétent pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les présents
statuts réservent aux autres organes de la société.

§ 2. Le conseil d’administration peut déléguer l’entièreté ou une
partie des pouvoirs visés au § 1er au comité de direction, à l’exception
de :

1° l’approbation du contrat de gestion, ainsi que toute modification
de celui-ci;

2° l’établissement du plan d’entreprise et la stratégie générale;

3° les autres compétences expressément attribuées au conseil d’admi-
nistration par la loi du 19 avril 2002 et par le Code des sociétés.

§ 3. Le conseil d’administration contrôle la gestion du le comité de
direction.

§ 4. Le conseil d’administration peut déléguer à une ou plusieurs
personnes des pouvoirs spéciaux et limités.

§ 5. Le conseil d’administration peut, en vue de la préparation de ses
travaux, constituer des comités dont il détermine le nombre, la
composition et les compétences.
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Vergaderingen
Art. 24. § 1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de

voorzitter of de gedelegeerd bestuurder telkens wanneer het belang
van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer ten minste twee
bestuurders hierom verzoeken. De raad vergadert ten minste zesmaal
per jaar.

De oproeping geschiedt schriftelijk of via elk ander middel van
communicatie waarvan een materieel spoor blijft, ten laatste twee
werkdagen vóór de vergadering, behalve in geval van hoogdringend-
heid, die naar behoren wordt gemotiveerd in de oproeping of in de
notulen van de vergadering. Iedere bestuurder mag aan oproeping
verzaken; in ieder geval wordt een bestuurder die op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen
of aan oproeping te hebben verzaakt.

De vergaderingen gaan door op de dag, het uur en de plaats
aangegeven in de oproeping.

§ 2. De vergadering van de raad wordt voorgezeten door de
voorzitter of, bij diens verhindering door de oudste van de aanwezige
bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder.

Huishoudelijk reglement
Art. 25. De raad van bestuur bepaalt zijn werkingsregels in een

huishoudelijk reglement. Dit reglement bevat inzonderheid regels met
betrekking tot de inhoud van de oproepingen, de aanwezigheid van de
bestuurders op de vergaderingen van de raad en de vertegenwoordi-
ging per volmacht, de procedures die moeten worden gevolgd in geval
van belangenconflicten, de vertrouwelijkheid, de procedure die moet
worden gevolgd door bestuurders die het advies van een onafhanke-
lijke expert wensen in te winnen op kosten van de vennootschap en de
procedure van interne informatieverstrekking die alle bestuurders moet
toelaten hun taak uit te oefenen met voldoende kennis van zaken.

Quorum
Art. 26. § 1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en

beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.

Zo hieraan niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen. De raad beraadslaagt en beslist geldig over de
agendapunten van de vorige vergadering op voorwaarde dat ten
minste één derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§ 2. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad
deelnemen per telefoon of via soortgelijke middelen van communicatie
welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de
mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die
aan een vergadering deelneemt overeenkomstig onderhavige § 2, wordt
geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

§ 3. Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of
via elk ander middel van communicatie waarvan een materieel spoor
blijft, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen.
Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezigheid voor
de bepaling van het quorum.

Beraadslaging en beslissingen
Art. 27. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij

gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In afwijking van
voorgaande regel wordt de beslissing van de raad van bestuur tot
goedkeuring van elke hernieuwing of wijziging van het beheers-
contract tussen de Staat en de vennootschap genomen met een
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem
vervangt, doorslaggevend.

Besluitvorming bij eenparig akkoord
Art. 28. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzake-

lijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders, die daartoe hun handtekenin-
gen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van één
document.

Het eerste lid is niet van toepassing op de vaststelling van de
jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal en de
hernieuwing of de wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en
de vennootschap.

Notulen
Art. 29. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur

worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad,
alsook door de leden van de raad die erom verzoeken. Deze notulen
worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

Réunions
Art. 24. § 1er. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de

son président ou de l’administrateur délégué chaque fois que l’intérêt
de la société l’exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins
le demandent. Le conseil se réunit au moins six fois par an.

Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de
communication laissant une trace matérielle, au plus tard deux jours
ouvrables avant la réunion, sauf urgence dûment motivée dans la
convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. Tout administra-
teur peut renoncer à la formalité de la convocation et, en tout cas, sera
considéré comme ayant été régulièrement convoqué, ou comme ayant
renoncé à la formalité de la convocation, s’il est présent ou représenté
à la réunion.

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans la
convocation.

§ 2. La réunion du conseil est présidée par le président ou, en cas
d’empêchement de celui-ci, par le doyen d’âge des administrateurs
présents, à l’exception de l’administrateur délégué.

Règlement d’ordre intérieur
Art. 25. Le conseil d’administration détermine ses règles de fonction-

nement dans un règlement d’ordre intérieur. Ce règlement comporte
notamment des règles relatives au contenu des convocations, à la
présence des administrateurs aux réunions du conseil et à la représen-
tation par procuration, aux procédures à suivre en présence de conflits
d’intérêts, à la confidentialité et à la procédure à suivre par les
administrateurs souhaitant demander un avis à un expert indépendant
aux frais de la société et la procédure d’information interne qui doit
permettre à tous les administrateurs d’exercer leur fonction en connais-
sance de cause suffisante.

Quorum
Art. 26. § 1er. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer

valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou
représentée.

A défaut, une nouvelle réunion peut être convoquée. Le conseil
délibérera et statuera valablement sur les points portés à l’ordre du jour
de la réunion précédente à condition qu’au moins un tiers des membres
soit présent ou représenté.

§ 2. Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil
par le biais d’une conférence téléphonique ou par le biais de moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes participant
à la réunion de s’entendre simultanément les unes les autres. Toute
personne participant à une réunion conformément au présent § 2 sera
considérée comme présente à ladite réunion.

§ 3. Tout administrateur peut donner à un autre administrateur, par
écrit ou tout autre moyen de communication laissant une trace
matérielle, procuration pour le représenter à une réunion déterminée
du conseil et y voter en ses lieu et place. Toute représentation par
procuration constituera une présence pour la détermination du quo-
rum.

Délibérations et décisions
Art. 27. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la

majorité simple des voix exprimées.Par dérogation à ce qui précède, la
décision d’approbation par le conseil d’administration de tout renou-
vellement ou de toute modification du contrat de gestion entre l’Etat et
la société est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées. En
cas de partage des voix, la voix du président ou du membre qui le
remplace est prépondérante.

Adoption de décisions par consentement unanime
Art. 28. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et

l’intérêt social, les décisions du conseil d’administration peuvent être
prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par
écrit, dont les signatures sont apposées soit sur un seul document, soit
sur des exemplaires multiples de celui-ci.

Le premier alinéa ne s’applique pas à l’arrêt des comptes annuels, ni
au renouvellement ou à la modification du contrat de gestion conclu
entre l’Etat et la société.

Procès-verbaux
Art. 29. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration

sont signés par le président et le secrétaire du conseil, ainsi que par les
membres du conseil qui en font la demande. Ces procès-verbaux sont
consignés ou reliés dans un registre spécial.
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De kopieën of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of
door de gedelegeerd bestuurder.

HOOFDSTUK 2. - Directiecomité
Samenstelling
Art. 30. De raad van bestuur richt een directiecomité op bestaande uit

zes leden, waaronder de gedelegeerd bestuurder, die het directiecomité
voorzit.

Met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder worden de direc-
tieleden benoemd door de raad van bestuur op voordracht van de
gedelegeerd bestuurder, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.
Hun benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister.

Met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder, kunnen de leden
van het directiecomité slechts worden ontslagen bij besluit van de raad
van bestuur, goedgekeurd bij twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Het ontslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister.

Het mandaat van lid van het directiecomité neemt van rechtswege
een einde op de leeftijd van 65 jaar.

Het directiecomité bestaat uit evenveel Nederlandstalige als Fransta-
lige leden, de gedelegeerd bestuurder eventueel uitgezonderd. De
leden die noch Nederlandstalig noch Franstalig zijn, worden niet in
aanmerking genomen om de taalpariteit te bepalen.

De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat uit als
zelfstandige. Ze vormen een college. Ze mogen, uitgezonderd de
gedelegeerd bestuurder, geen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Het directiecomité vergadert enkel na oproeping door de gedele-
geerd bestuurder of telkens wanneer ten minste twee leden van het
directiecomité hierom verzoeken.

Onverenigbaarheden
Art. 31. § 1. Onverminderd andere beperkingen die bij of krachtens

de wet of deze statuten zijn gesteld, is het mandaat van lid van het
directiecomité van de vennootschap onverenigbaar met het mandaat of
de functie van :

1° lid van het Europees Parlement;
2° lid van de federale Wetgevende Kamers;
3° federaal minister of staatssecretaris;
4° lid van de raad of van een gemeenschap of een gewest;

5° gouverneur van een provincie, lid van de bestendige deputatie van
een provincieraad of lid van een provincieraad;

6° burgemeester, schepen of gemeenteraadslid, of voorzitter of lid
van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, evenals
voorzitter of lid van een districtsraad;

7° lid van de kansspelcommissie.
§ 2. Wanneer een lid van het directiecomité zich in overtreding

bevindt met de bepalingen van § 1 moet hij binnen een termijn van drie
maanden het betrokken mandaat of de betrokken functies neerleggen.
Indien hij nalaat dit te doen, wordt hij na afloop van deze termijn van
rechtswege geacht zijn mandaat van lid van het directiecomité van de
vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtsgeldigheid van de handelingen die hij heeft gesteld, of van de
beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen, binnen de termijn van
drie maanden.

§ 3. Onverminderd de toepassing van §§ 1 tot 2, mag niemand tot lid
van het directiecomité worden benoemd :

1° indien in zijn hoofde, in welke hoedanigheid ook, een actueel en
duurzaam belangenconflict met de vennootschap of een van haar
dochterondernemingen bestaat;

2° indien hij zich er niet toe verbindt zijn ontslag aan te bieden zodra
in zijn hoofde, in welke hoedanigheid ook, een duurzaam belangen-
conflict ontstaat met de vennootschap of een van haar dochteronder-
nemingen.

Taken van het directiecomité
Art. 32. § 1. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, de

vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, alsmede met de uitvoe-
ring van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het directiecomité kan de raad van bestuur vertegenwoordigen.
§ 2. Het directiecomité is tevens bevoegd, als college, voor de

onderhandeling van elke hernieuwing of wijziging van het beheers-
contract tussen de Staat en de vennootschap.

§ 3. Het directiecomité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van
bestuur betreffende de uitoefening van haar taken.

Les copies ou extraits à délivrer à des tiers sont signés par le
président du conseil d’administration, par deux administrateurs ou par
l’administrateur délégué.

CHAPITRE 2. - Comité de direction
Composition
Art. 30. Le conseil d’administration constitue un comité de direction

qui se compose de six membres en ce compris l’administrateur délégué,
qui préside le comité de direction.

A l’exception de l’administrateur délégué, les membres du comité de
direction sont nommés par le conseil d’administration, sur proposition
de l’administrateur délégué, pour un terme renouvelable de six ans.
Leur nomination est soumise à l’approbation du ministre.

A l’exception de l’administrateur délégué, les membres du comité de
direction peuvent être révoqués seulement par décision du conseil
d’administration, approuvée par deux tiers des voix. La révocation est
soumise à l’approbation du ministre.

Le mandat de membre du comité de direction prend fin de plein droit
à l’âge de 65 ans.

Le comité de direction compte autant de membres d’expression
française que d’expression néerlandaise, éventuellement à l’exception
de l’administrateur délégué. Les membres qui ne sont ni d’expression
française ni d’expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour
déterminer la parité linguistique.

Les membres du comité de direction exercent leur mandat comme
indépendants. Ils forment un collège. À l’exception de l’administrateur
délégué, ils ne peuvent siéger au conseil d’administration.

Le comité de direction se réunit exclusivement sur convocation de
l’administrateur délégué, ou chaque fois que deux membres du comité
de direction au moins le demandent.

Incompatibilités
Art. 31. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en

vertu d’une loi ou par le statut organique de la Loterie Nationale, le
mandat de membre du comité de direction de la société est incompa-
tible avec le mandat ou la fonction de :

1° membre du Parlement européen;
2° membre des Chambres législatives fédérales;
3° ministre ou secrétaire d’Etat fédéral;
4° membre du conseil ou du gouvernement d’une communauté ou

d’une région;
5° gouverneur d’une province, membre de la députation permanente

d’un conseil provincial ou membre d’un conseil provincial;
6° bourgmestre, échevin ou conseiller communal, ou président ou

membre d’un centre public d’aide sociale, ainsi que président ou
membre d’un centre public d’aide sociale, ainsi que président ou
membre d’un conseil de district;

7° membre de la commission des jeux de hasard.
§ 2. Lorsqu’un membre du comité de direction contrevient aux

dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou
fonctions en question dans un délai de trois mois. S’il ne le fait pas, il
est réputé, à l’expiration de ce délai, s’être démis de plein droit de son
mandat auprès de la Loterie Nationale, sans que cela ne porte préjudice
à la validité juridique des actes qu’il a posés ou des délibérations
auxquelles il a pris part, dans le délai de trois mois.

§ 3. Sans préjudice de l’application des §§ 1 et 2, nul ne peut être
nommé membre du comité de direction :

1° s’il existe dans son chef, en quelque qualité que ce soit, un conflit
d’intérêts actuel et durable avec la société ou l’une de ses filiales;

2° s’il ne s’engage pas à démissionner dès que surgit dans son chef,
en quelque qualité que ce soit, un conflit d’intérêts durable avec la
société ou l’une de ses filiales.

Tâches du comité de direction
Art. 32. § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion

journalière, la représentation en ce qui concerne cette gestion, ainsi que
l’exécution des décisions du conseil d’administration.

Le comité de direction peut représenter le conseil d’administration.
§ 2. Le comité de direction est également compétent, en tant que

collège, pour la négociation de chaque renouvellement ou modification
du contrat de gestion entre l’État et la société.

§ 3. Le comité de direction rapporte régulièrement au conseil
d’administration concernant l’exercice de ses tâches.
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Belangenconflicten
Art. 33. Indien een lid van het directiecomité die geen bestuurder is,

rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet hij dit meedelen aan
de andere leden van het directiecomité vóór het directiecomité een
besluit neemt. Het directiecomité zal dan oordelen of de handeling in
het belang van de vennootschap kan worden goedgekeurd. Het
betrokken lid zal zich onthouden. De raad van bestuur wordt op zijn
eerstvolgende zitting schriftelijk geı̈nformeerd van de bedoelde verrich-
ting en van het belang van de vennootschap bij deze.

HOOFDSTUK 3. — Gedelegeerd bestuurder
Benoeming en ontslag
Art. 34. De Koning benoemt bij een na overleg in de Ministerraad

vastgesteld besluit de gedelegeerd bestuurder voor een hernieuwbare
termijn van zes jaar.

De gedelegeerd bestuurder behoort tot een andere taalrol dan deze
waartoe de voorzitter van de raad van bestuur behoort.

De gedelegeerd bestuurder kan slechts worden ontslagen bij een na
overleg in de Ministerraad vastgesteld koninklijk besluit.

Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder
Art. 35. § 1. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de

vennootschap voor rechtshandelingen en in rechtszaken. Hij stelt elke
rechtsvordering en elk verhaal bij elk rechtscollege in.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder kan, binnen het kader van de
bevoegdheden die hem door of krachtens deze statuten zijn opgedra-
gen, aan elke persoon bijzondere en beperkte bevoegdheden opdragen,
dit onder meer om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor
het handelsregister en inzake de BTW.

§ 3. De gedelegeerd bestuurder kan de voorzitter van de raad van
bestuur niet vervangen bij diens verhindering.

HOOFDSTUK 4. — Andere comités
Strategisch comité
Art. 36. De raad van bestuur kan in zijn midden een strategisch

comité vormen dat de raad bijstaat bij het bepalen van de strategie van
de vennootschap.

Het strategisch comité is samengesteld uit de voorzitter van de raad
van bestuur, die het comité voorzit, de gedelegeerd bestuurder en ten
minste twee gewone bestuurders.

Het strategisch comité verstrekt inzonderheid adviezen met betrek-
king tot de strategische oriëntaties van de vennootschap, opportuniteit
voor overname of samenwerking en elke andere kwestie van strate-
gisch belang voorgelegd door de voorzitter van de raad van bestuur, de
gedelegeerd bestuurder of twee andere bestuurders.

Auditcomité
Art. 37. De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité

vormen dat de raad bijstaat in het nazicht van de rekeningen en de
budgetcontrole, de opvolging van de auditwerkzaamheden, het onder-
zoek van de betrouwbaarheid van de financiële informatie en de
organisatie van en het toezicht op de interne controle.

Het auditcomité is samengesteld uit gewone bestuurders, ten getale
van ten minste drie. De voorzitter van de raad van bestuur en de
regeringscommissarissen worden op de vergaderingen van het audit-
comité uitgenodigd en zetelen er met raadgevende stem.

Bezoldigingscomité
Art. 38. De raad van bestuur kan in zijn midden een bezoldigings-

comité vormen dat ervoor instaat aanbevelingen te formuleren inzake
de bezoldiging van de directie.

Het bezoldigingscomité is samengesteld uit de voorzitter van de raad
van bestuur, die het comité voorzit, en uit ten minste twee gewone
bestuurders. Het bezoldigingscomité verstrekt adviezen inzake de
bezoldiging van de leden van het directiecomité en beheert elk
winstdeelnemingsplan dat ten behoeve van de kaderleden en werkne-
mers zou worden ingevoerd.

HOOFDSTUK 5. — Controle
Controle op de financiële toestand
Art. 39. § 1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening

en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en deze
statuten en van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
wordt opgedragen aan een college van commissarissen dat uit drie
leden bestaat en beraadslaagt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Zij voeren de titel van commissaris en
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Conflits d’intérêts
Art. 33. Si un membre du comité de direction qui n’est pas

administrateur, a directement ou indirectement un intérêt de nature
patrimoniale opposé à une décision ou une opération appartenant à la
compétence du comité de direction, il est tenu d’en informer les autres
membres du comité de direction avant que le comité de direction
prenne une décision. Le comité de direction jugera si dans l’intérêt de
la société l’opération peut être approuvée. Le membre en question
s’abstiendra. Le conseil d’administration est informé par écrit de
l’opération visée et de l’intérêt de la société lors de sa prochaine séance.

CHAPITRE 3. — Administrateur délégué
Nomination et révocation
Art. 34. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

l’administrateur délégué pour un terme renouvelable de six ans.

L’administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent
de celui auquel appartient le président du conseil d’administration.

L’administrateur délégué ne peut être révoqué que par arrêté royal
délibéré en Conseil des Ministres.

Compétences de l’administrateur délégué
Art. 35. § 1er. L’administrateur délégué représente la société dans tous

les actes juridiques et les procès. Il introduit toute action en justice et
tout recours devant toute juridiction.

§ 2. L’administrateur délégué peut déléguer à toute personne, dans le
cadre des pouvoirs qui lui sont confiés par les présents statuts ou en
vertu de ceux-ci, des pouvoirs spéciaux et limités, ceci entre autres pour
remplir toutes les formalités nécessaires au registre de commerce et en
matière de T.V.A.

§ 3. L’administrateur délégué ne peut pas remplacer le président du
conseil d’administration en cas d’empêchement de celui-ci.

CHAPITRE 4. — Autres comités
Comité stratégique
Art. 36. Le conseil d’administration peut constituer en son sein un

comité stratégique qui est chargé de l’assister dans la définition de la
stratégie de la société.

Le comité stratégique se compose du président du conseil d’admi-
nistration, qui le préside, de l’ administrateur délégué et d’au moins
deux administrateurs ordinaires.

Le comité stratégique émet notamment des avis sur les orientations
stratégiques de la société, les opportunités d’acquisition et de partena-
riat et toute autre question d’intérêt stratégique soumise par le
président du conseil d’administration, l’administrateur délégué ou
deux autres administrateurs.

Comité d’audit
Art. 37. Le conseil d’administration peut constituer en son sein un

comité d’audit qui est chargé de l’assister dans l’examen des comptes et
le contrôle du budget, le suivi des travaux d’audit, l’examen de la
fiabilité de l’information financière et l’organisation et la surveillance
du contrôle interne.

Le comité d’audit se compose d’administrateurs ordinaires, au
nombre de trois au moins. Le président du conseil d’administration et
les commissaires du gouvernement sont invités aux réunions du comité
d’audit et y siègent avec voix consultative.

Comité de rémunération
Art. 38. Le conseil d’administration peut constituer en son sein un

comité de rémunération chargé de formuler des recommandations
concernant la rémunération de la direction.

Le comité de rémunération se compose du président du conseil
d’administration, qui le préside, et d’au moins deux administrateurs
ordinaires. Le comité de rémunération émet des avis sur la rémunéra-
tiondes membres du comité de direction et gère tout plan d’intéresse-
ment qui pourrait être institué en faveur des cadres et employés.

CHAPITRE 5. — Contrôle
Contrôle de la situation financière
Art. 39. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes

annuels et de la régularité, au regard de la loi et des présents statuts et
des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un
collège de commissaires qui compte trois membres, délibérant selon les
règles ordinaires des assemblées délibérantes. Ils portent le titre de
commissaire et sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
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§ 2. Eén commissaris wordt benoemd door het Rekenhof onder zijn
leden, en de twee andere commissarissen worden door de algemene
vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen,
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

§ 3. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de
commissarissen.

§ 4. Het verslag van het college van commissarissen wordt gestuurd
naar de raad van bestuur, naar de minister en naar de minister van
Begroting.

Bestuurlijk toezicht

Art. 40. § 1. De vennootschap staat onder de controle van de minister
en, wat beslissingen met budgettaire of financiële weerslag betreft, van
de minister van Begroting. Deze controle wordt uitgeoefend door
tussenkomst van twee regeringscommissarissen die waken over de
naleving van de wet, van deze statuten en van het beheerscontract
tussen de Staat en de vennootschap. Zij zien er inzonderheid op toe dat
het door de vennootschap gevoerde beleid de uitvoering van de taken
van openbare dienst niet in het gedrang brengt.

§ 2. De regeringscommissarissen worden benoemd en ontslagen door
de Koning. Eén commissaris wordt benoemd op voordracht van de
minister, de andere op voordracht van de minister van Begroting.

De minister en de minister van Begroting wijzen elk een plaatsver-
vanger aan voor het geval de regeringscommissaris die zij voorgedra-
gen hebben zou verhinderd zijn.

§ 3. De regeringscommissarissen worden uitgenodigd op alle verga-
deringen van de raad van bestuur en van het directiecomité en hebben
er een raadgevende stem. Zij kunnen te allen tijde ter plaatse inzage
nemen van de boeken, brieven, notulen en, in het algemeen, van alle
documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van de
leden van de raad van bestuur, van het directiecomité, van de
gemachtigden en de personeelsleden van de vennootschap alle ophel-
deringen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij
nodig achten voor de uitvoering van hun mandaat.

§ 4. Iedere regeringscommissaris kan elke beslissing van de bestuurs-
organen van de vennootschap welke hij strijdig acht met de wet, deze
statuten of het beheerscontract, schorsen en ter kennis brengen van de
minister die hem heeft voorgedragen. Hij beschikt daartoe over een
termijn van vier vrije dagen vanaf de dag van de vergadering waarop
de beslissing werd genomen, voorzover hij daartoe regelmatig werd
opgeroepen, en, in het tegenovergestelde geval, vanaf de dag waarop
hij ervan kennis heeft gekregen. De beslissing kan alsdan alleen worden
uitgevoerd indien de betrokken minister er zich niet tegen heeft verzet
binnen acht vrije dagen na de schorsing.

§ 5. Wanneer de naleving van de wet, van deze statuten of van
voornoemd beheerscontract het vereisen, kunnen de minister of de
regeringscommissaris die hij heeft voorgedragen en de minister van
Begroting of de regeringscommissaris die hij heeft voorgedragen, ieder
afzonderlijk, het bevoegde bestuursorgaan van de vennootschap ver-
plichten om, binnen de door hen gestelde termijn, te beraadslagen over
iedere door hen bepaalde aangelegenheid.

Onverenigbaarheden

Art. 41. Onverminderd andere beperkingen die bij of krachtens de
wet of deze statuten zijn gesteld, is het mandaat van regeringscommis-
saris van de vennootschap onverenigbaar met het mandaat of de
functie van :

1° lid van het Europees Parlement;

2° lid van de federale Wetgevende Kamers;

3° federaal minister of staatssecretaris;

4° lid van de raad of van een gemeenschap of een gewest;

5° gouverneur van een provincie, lid van de bestendige deputatie van
een provincieraad of lid van een provincieraad;

6° lid van het personeel van de Nationale Loterij;

7° burgemeester, schepen of gemeenteraadslid, of voorzitter of lid
van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, evenals
voorzitter of lid van een districtsraad;

8° lid van de kansspelcommissie;

9° lid van de raad van bestuur of van het directiecomité van de
vennootschap.

§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi ses
membres, et les deux autres commissaires sont nommés par l’assemblée
générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

§ 3. L’assemblée générale fixe la rémunération des commissaires.

§ 4. Le rapport du collège de commissaires est transmis au conseil
d’administration, au ministre et au ministre du Budget.

Tutelle administrative

Art. 40. § 1er. La société est soumise au contrôle du ministre et, en ce
qui concerne les décisions avec répercussions budgétaires ou financiè-
res, du ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l’intervention de
deux commissaires du gouvernement qui veillent au respect de la loi,
des présents statuts et du contrat de gestion entre l’Etat et la société. Ils
s’assurent en particulier, de ce que la politique de gestion de la société
ne porte pas préjudice à l’exécution des tâches de service public.

§ 2. Les commissaires du gouvernement sont nommés et révoqués
par le Roi. Un commissaire est nommé sur proposition du ministre,
l’autre sur proposition du ministre du Budget.

Le ministre et le ministre du Budget désignent chacun un suppléant
au cas où le commissaire du gouvernement qu’ils ont proposé serait
empêché.

§ 3. Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les
réunions du conseil d’administration et du comité de direction et y
siègent avec voix consultative. Ils peuvent, en tout temps, prendre
connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des
procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les
écritures de la société. Ils peuvent requérir des administrateurs, des
membres du comité de direction, des préposés et des membres du
personnel de la société toutes explications et informations et procéder à
toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires pour l’exécution
de leur mandat.

§ 4. Chaque commissaire du gouvernement peut suspendre et porter
à la connaissance du ministre qui l’a proposé toute décision des organes
de gestion de la société qu’il estime contraire à la loi, aux présents
statuts ou au contrat de gestion. Pour ce faire, il dispose d’un délai de
quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision
a été prise, pour autant qu’il y ait été régulièrement convoqué, et, dans
le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance. La décision
peut seulement être exécutée si le ministre concerné ne s’y est pas
opposé dans les huit jours francs suivant la suspension.

§ 5. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de
gestion précité le requiert, le ministre ou le commissaire du gouverne-
ment qu’il a proposé peuvent, et le ministre du Budget ou le
commissaire du gouvernement qu’il a proposé, peuvent chacun
séparément, requérir de l’organe de gestion compétent de délibérer,
dans le délai qu’ils fixent, sur toute question qu’ils déterminent.

Incompatibilités

Art. 41. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu
d’une loi ou par le statut organique de la Loterie Nationale, le mandat
de commissaire du gouvernement de la société est incompatible avec le
mandat ou la fonction de :

1° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives fédérales;

3° ministre ou secrétaire d’Etat fédéral;

4° membre du conseil ou du gouvernement d’une communauté ou
d’une région;

5° gouverneur d’une province, membre de la députation permanente
d’un conseil provincial ou membre d’un conseil provincial;

6° membre du personnel de la Loterie Nationale;

7° bourgmestre, échevin ou conseiller communal, ou président ou
membre d’un centre public d’aide sociale, ainsi que président ou
membre d’un conseil de district;

8° membre de la commission des jeux de hasard.;

9° membre du conseil d’administration ou du comité de direction de
la société.
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TITEL IV. - Algemene vergadering van aandeelhouders
Bevoegdheden van de algemene vergadering
Art. 42. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de

bevoegdheden die haar zijn toegekend door het Wetboek van vennoot-
schappen en door deze statuten.

Jaarvergadering
Art. 43. De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op

de derde vrijdag van de maand mei om tien uur (10 u). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvol-
gende werkdag.

Oproeping
Art. 44. De algemene vergaderingen, zowel de jaarlijkse, de bijzon-

dere als de buitengewone, vergaderen na bijeenroeping door de raad
van bestuur of het college van commissarissen, op de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats van het administratief
arrondissement waarin de vennootschap haar maatschappelijke zetel
heeft, en die vermeld wordt in de oproeping.

De raad van bestuur of het college van commissarissen moet de
vergadering bijeenroepen op verzoek van één of meer aandeelhouders
die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda
en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt
geplaatst :

1° ten minste acht dagen vóór de vergadering, in het Belgisch
Staatsblad; en

2° tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de
tweede maal ten minste acht dagen vóór de vergadering, in ten minste
één Franstalig landelijk verspreid blad en in ten minste één Nederlands-
talig landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de
vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan
de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de
commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief
gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen
bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn,
kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

Iedere aandeelhouder mag aan oproeping verzaken; in ieder geval
wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegen-
woordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan oproeping te
hebben verzaakt.

De agenda geeft de te behandelen onderwerpen aan alsmede, in
voorkomend geval, de voorstellen tot besluit.

Toelatingsformaliteiten
Art. 45. Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deel-

nemen, dienen de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen
uiterlijk drie werkdagen vóór de datum bepaald voor de vergadering
neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen
aangegeven in de oproeping. Zij worden toegelaten tot de algemene
vergadering op voorlegging van een attest dat de neerlegging bevestigt.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk zes
werkdagen vóór de datum bepaald voor de vergadering op de zetel van
de vennootschap of bij de instellingen aangegeven in de oproeping een
door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling
opgesteld attest neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene
vergadering wordt vastgesteld.

De houders van obligaties kunnen deelnemen aan de algemene
vergadering, doch slechts met raadgevende stem, zo zij de formaliteiten
hebben vervuld bepaald in voorgaande leden.

Quorum
Art. 46. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en

beslissen indien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigd is.

Iedere aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet aandeel-
houder, een schriftelijke volmacht verlenen om hem op een vergadering
te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en,
middels uitdrukkelijke vermelding in de oproeping, vereisen dat deze
worden neergelegd uiterlijk één werkdag vóór de vergadering op de
door hem aangeduide plaats.

TITRE IV. - Assemblée générale des actionnaires
Compétences de l’assemblée générale
Art. 42. L’assemblée générale des actionnaires a les compétences qui

lui sont attribuées par le Code des sociétés et par les présents statuts.

Assemblée générale annuelle
Art. 43. L’assemblée générale annuelle se tient de plein droit chaque

année le troisième vendredi de mai à dix heures (10 h). Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Convocation
Art. 44. Les assemblées générales, tant l’annuelle, les particulières

que les extraordinaires, se réunissent sur convocation du conseil
d’administration ou du collège de commissaires, au siège social de la
société ou à tout autre endroit de l’arrondissement administratif où la
société a son siège social, et qui est indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration ou le collège de commissaires doit
convoquer l’assemblée sur la demande d’un ou plusieurs actionnaires
représentant ensemble au moins un cinquième du capital social.

Les convocations à l’assemblée générale contiennent l’ordre du jour
et sont faites par des avis insérés :

1° huit jours au moins avant l’assemblée, dans le Moniteur belge; et

2° deux fois, à huit jours d’intervalle au moins, et la seconde, huit
jours au moins avant l’assemblée, dans au moins un organe de presse
francophone de diffusion nationale et dans au moins un organe de
presse néerlandophone de diffusion nationale et dans un organe de
presse de la région où la société a son siège.

Des lettres missives sont adressées quinze jours avant l’assemblée
aux détenteurs d’actions, d’obligations ou de warrants en nom, aux
détenteurs de certificats en nom, qui ont été émis en collaboration avec
la société, aux administrateurs et aux commissaires; l’accomplissement
de cette formalité n’exige cependant pas de justification.

Lorsque toutes les actions, obligations, warrants ou certificats qui ont
été émis en collaboration avec la société sont nominatifs, les convoca-
tions peuvent être faites uniquement par lettres recommandées à la
poste.

Tout actionnaire peut renoncer à la formalité de la convocation et, en
tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué, ou
comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s’il est présent
ou représenté à l’assemblée.

L’ordre du jour contient l’indication des sujets à traiter ainsi que, le
cas échéant, les propositions de décisions.

Formalités d’admission
Art. 45. Pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires

d’actions au porteur doivent, trois jours ouvrables au moins avant la
date fixée pour l’assemblée, déposer leurs actions au siège social de la
société ou auprès des établissements désignés dans l’avis de convoca-
tion. Ils sont admis à l’assemblée générale sur la production d’un
certificat constatant que le dépôt a été fait.

Les propriétaires d’actions dématérialisées doivent, six jours ouvra-
bles au moins avant la date fixée pour l’assemblée, déposer au siège
social de la société ou auprès des établissements désignés dans l’avis de
convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou
par l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité, jusqu’à la
date de l’assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec
voix consultative seulement, s’ils ont effectué les formalités prescrites
aux alinéas qui précèdent.

Quorum
Art. 46. L’assemblée générale ne peut délibérer et statuer valablement

que si la moitié au moins du capital social est représenté.

Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non,
une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en
ses lieu et place.

Le conseil d’administration peut déterminer la forme des procura-
tions et, moyennant mention expresse dans les convocations, exiger que
celles-ci soient déposées un jour ouvrable au moins avant l’assemblée à
l’endroit qu’il indique.
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Beraadslaging en beslissingen
Art. 47. Elk aandeel heeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder mag per brief stemmen door middel van een

formulier dat de identiteit van de aandeelhouder vermeldt, het aantal
aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt, de agenda van de
vergadering met de voorstellen van beslissing en, voor elke voorgestelde
beslissing, de zin waarin wordt gestemd of de onthouding. Het formulier
moet gedateerd en door de aandeelhouder ondertekend zijn. Er wordt enkel
rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap uiterlijk
de vooravond van de vergadering zijn ontvangen.

Behalve ingeval de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden
de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitterschap
Art. 48. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de

voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door de
persoon die door de vergadering wordt aangeduid.

De voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest, in
voorkomend geval, één of meer stemopnemers. De voorzitter, de
secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Notulen
Art. 49. De notulen van de algemene vergadering worden onderte-

kend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die
erom verzoeken. Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een
bijzonder register.

Afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd
bestuurder.

TITEL V. - Boekjaar, jaarrekening, winstbestemming
Boekjaar en jaarrekening
Art. 50. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Op datum van de afsluiting van het boekjaar maakt de raad van
bestuur een inventaris, jaarrekening en jaarverslag op overeenkomstig
de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van het college van
commissarissen worden aan de aandeelhouders gezonden samen met
de oproeping tot de jaarvergadering.

De raad van bestuur maakt de jaarrekening samen met het jaarver-
slag en het verslag van het college van commissarissen over aan de
minister en aan de minister van Begroting, vóór 30 april van het jaar
volgend op het betrokken boekjaar.

Winstbestemming
Art. 51. De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de

jaarrekening en over de resultaatverwerking. Van de nettowinst van het
boekjaar wordt een bedrag van ten minste 5 % toegevoegd aan het
wettelijk reservefonds; dit is niet langer verplicht zodra het wettelijk
reservefonds 10 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Interimdividenden
Art. 52. De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren in de

mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VI. - Ontbinding, Slotbepalingen
Ontbinding
Art. 53. De ontbinding van de vennootschap kan enkel door of

krachtens een wet worden uitgesproken. Deze wet regelt de wijze en de
voorwaarden van vereffening.

Wijziging van de statuten
Art. 54. Elke wijziging van deze statuten heeft slechts uitwerking na

goedkeuring door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in
Ministerraad.

Taal
Art. 55. Deze statuten zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans

en beide teksten staan op gelijke voet.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 juli 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties,
R. DAEMS

De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE

Délibérations et décisions
Art. 47. Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un

formulaire de vote qui mentionne l’identité de l’actionnaire, le nombre
d’actions pour lesquelles il prend part au vote, l’ordre du jour de
l’assemblée avec les propositions de décision et, pour chaque décision
proposée, le sens du vote ou l’abstention. Le formulaire doit être daté et
signé par l’actionnaire. Il n’est tenu compte que des formulaires reçus
par la société au plus tard la veille de l’assemblée.

Sauf majorité spéciale requise par la loi, les décisions de l’assemblée
générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

Présidence
Art. 48. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil

d’administration ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par la personne
désignée par l’assemblée.

Le président désigne un secrétaire. L’assemblée choisit, le cas
échéant, un ou plusieurs scrutateurs. Le président, le secrétaire et les
scrutateurs forment le bureau.

Procès-verbaux
Art. 49. Les procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale

sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le
demandent. Ces procès-verbaux sont consignés ou reliés dans un
registre spécial.

Les copies ou extraits à délivrer à des tiers sont signés par le
président du conseil d’administration, par deux administrateurs ou par
l’administrateur délégué.

TITRE V. - Exercice, comptes annuels, affectation du bénéfice
Exercice et comptes annuels
Art. 50. L’exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décem-

bre.
A la date de clôture de l’exercice, le conseil d’administration dresse

un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu’un rapport de
gestion, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège de
commissaires sont adressés aux actionnaires avec la convocation à
l’assemblée générale annuelle.

Le conseil d’administration communique les comptes annuels accom-
pagnés du rapport de gestion et du rapport du collège de commissaires
au ministre et au ministre du Budget, avant le 30 avril de l’année
suivant l’exercice concerné.

Affectation du bénéfice
Art. 51. L’assemblée générale annuelle statue sur l’adoption des

comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte à la
réserve légale une dotation de 5 % au moins du bénéfice net de
l’exercice; cette affectation cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve
atteint 10 % du capital social.

Acomptes sur dividende
Art. 52. Le conseil d’administration peut distribuer des acomptes sur

dividende dans la mesure permise par le Code des sociétés.

TITRE VI. - Dissolution, dispositions finales
Dissolution
Art. 53. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou

en vertu d’une loi. Cette loi règle le mode et les conditions de
liquidation.

Modification des statuts
Art. 54. Toute modification aux présents statuts ne sort ses effets

qu’après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Langue
Art. 55. Les présents statuts sont établis en langues française et

néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS

Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
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