
Bijlage bij het koninklijk besluit van 29 mei 2013

Wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van
publiek recht bpost

1. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 11 januari 2012 heeft de volgende wijziging aangebracht
aan de statuten :

in artikel 17 wordt paragraaf 4 opgeheven.
2. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

gehouden op 27 september 2012 heeft de volgende wijziging aange-
bracht in de statuten :

in artikel 7 wordt de eerste zin vervangen als volgt :

« Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zevenhonderd
achtentwintig miljoen vierhonderd negenzestig duizend vijfhonderd
negenzestig euro éénendertig cent (EUR 728.469.569,31). »

3. Een tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhou-
ders op dezelfde dag gehouden heeft de volgende wijziging aange-
bracht aan de statuten :

in artikel 18 wordt paragraaf 3 opgeheven.
4. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

gehouden op 10 december 2012 heeft de volgende wijziging aange-
bracht in de statuten :

in artikel 7 wordt de eerste zin vervangen als volgt :

« Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op vijfhonderd en
acht miljoen vierhonderd negenenzestig duizend vijfhonderd negenen-
zestig euro éénendertig cent (508.469.569,31 EUR). »

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 29 mei 2013 tot
goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze
vennootschap van publiek recht bpost.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
J.-P. LABILLE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2013/14156]
3 APRIL 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging

van het voorlopig rijbewijs. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 19 april 2013, derde uitgave, op
bladzijde 24142, moet het opschrift gelezen worden als volgt : « Bijla-
ge 2 bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het
voorlopig rijbewijs ».

Op dezelfde bladzijde moet de zin « Gezien om gevoegd te worden
bij het koninklijk besluit van Y tot wijziging van het voorlopig
rijbewijs. » weggelaten worden.

Annexe à l’arrêté royal du 29 mai 2013

Modifications aux statuts de la société anonyme de droit public bpost

1. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est
tenue le 11 janvier 2012 a apporté la modification suivante aux statuts :

dans l’article 17, le paragraphe 4 est abrogé.
2. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est

tenue le 27 septembre 2012 a apporté la modification suivante aux
statuts :

dans l’article 7, la première phrase est remplacée par la phrase
suivante :

« Le capital social est fixé à sept cent vingt-huit millions quatre cent
soixante-neuf mille cinq cent soixante-neuf euros trente et un cents
(EUR 728.469.569,31). »

3. Une seconde assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui s’est tenue le même jour a apporté la modification suivante aux
statuts :

dans l’article 18, le paragraphe 3 est abrogé.
4. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est

tenue le 10 décembre 2012 a apporté la modification suivante aux
statuts :

dans l’article 7, la première phrase est remplacée par la phrase
suivante :

« Le capital social est fixé à cinq cent huit millions quatre cent
soixante-neuf mille cinq cent soixante-neuf euros trente et un cents
(508.469.569,31 EUR). »

Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 mai 2013 approuvant des
modifications aux statuts de la société anonyme de droit public bpost.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2013/14156]
3 AVRIL 2013. — Arrêté royal modifiant

le permis de conduire provisoire. — Erratum

Dans le Moniteur belge du 19 avril 2013, troisième édition, à la
page 24142, il faut lire l’intitulé comme suit : « Bijlage 2 bij het
koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig
rijbewijs ».

A la même page, la phrase « Gezien om gevoegd te worden bij het
koninklijk besluit van Y tot wijziging van het voorlopig rijbewijs. » doit
être omise.

36032 MONITEUR BELGE — 07.06.2013 — BELGISCH STAATSBLAD


