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Sophie MAQUET & Stijn JOYE
Notaires associés

TVA BE 0879.791.978 R.P.M. Bruxelles
Répertoire numéro: 2018 / 13281

"ARCOPAR" en liquidation

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

à 1O3O Schaerbeek, avenue Urbain Britsiers 5

TVA 8E0442.733.I40 RPM Bruxelles

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,

Le VINGT-HUIT JUIN.

Au Diamant Brussels Conference & Business Centre, Bd.
A. Reyers 80, 1O3O Bruxelles.

Devant Nous, Maître Stijn JOYE, Notaire associé, associé de
la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à
responsabilité limitée < Sophie MAQUET & Stijn JOYE, Notaires
associés >>, TVA B.E0879.79I.978 RPR Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des associés de la
société coopérative à responsabilité limitée "ARCOPAR" en
liquidation, ayant son siège social à 1O30 Schaerbeek, avenue
Urbain Britsiers 5.

- constituée suivant acte reçu par Maître Hans BERQUIN, alors
Notaire à Bruxelles, le 3 décembre 1990, publié aux Annexes au
Moniteur belge du 29 décembre suivant sous les numéros 90L229-263
et 264.

- statuts modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois
suivant procès-verbal dressé par Maître Peter VAN MELKEBEKE,



Notaire associé à Bruxelles, le B décembre 2071, publié aux Annexes
au Moniteur belge du 25 janvier 2012 sous les numéros 2012-01-
25 / 0022539 et 2012-0 L-25/ 0O2254o.

- immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au

Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro
0442.733.140, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le

nu méro BF-0442.7 33.140.

BUREAU

La séance est ouverte à 15 heures 10 , sous la présidence de

Monsieur FOQUE Ludo Clément, né à Wilr'rjk Ie 11 novembre 1950, (NN

50.11.1L-287.25) domicilié à 9240 Zele, Elststraat 32, Président du
collège de liquidateurs.

Le Président désigne comme secrétaire Madame DE WOLF

Hilde Maria Jozef, née à Malines le 27 avril 1964, (NN 64.04.27-
040.37) domiciliée à 2800 Malines, Stuivenberglaan 192bis.

Pour autant que de besoin, le Président propose de compléter
le bureau de deux scrutateurs, à savorr:

- Madame DEWEVER Anne Diane, née à Waregem le 2

novembre 7974, (NN 74.11 .02-044.72) domiciliée à 8790 Warégèm,
Drafstraat 37 ;

- Monsieur POELMANS Steven, né à Hasselt le 18 juillet L976,
(NN 76.07.18-117.18), domicilié à 9340 Oordegem, Oud-Smedlede 46.

Le bureau est dès lors composé conformément à l'article 23 des
statuts.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - PRESENCES

Sont présents ou représentés, les associés dont les noms,
prénoms et demeures, ou les dénomÍnations et sièges sociaux, ainsi
que le nombre de titres de chacun d'eux, sont mentionnés en la liste
de présence ci-annexée. Cette liste de présence mentionne le nombre
de titres dont chaque associé ici présent ou représenté, déclare
disposer.

Elle est signée par chacun des actionnaires ou leurs mandataires;
elle est arrêtée et signée par les membres du bureau.

Après lecture, cette liste de présence est revêtue de la
mention "d'annexe" et signée par Nous, Notaire,

Les procurations mentionnées en ladite liste des présences
sont toutes sous seing privé et demeurent annexées à ladite liste de
présence pour former avec celle-ci une annexe unique du présent
procès-verbal.
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EXPOSE DU PRESIDENT

Le PrésÌdent expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:

i. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1) Prise de connaissance des comptes annuels de I'exercice 2077-

20 18.

2) Rapport du collège des liquidateurs concernant les travaux de

liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation

d'être terminée.

3) Nomination du commissaire.

4) Rapport du commissaire concernant les comptes annuels de

l'exercice 20L7-2078.

II. Il existe en date du 28 juin 2018, 30'426'987

actions représentant l'intégralité du capital social (fixe et

variable), dont:

- 1,556.543 actions de la catégorie A, d'une valeur nominale de

douze euros vingt-cinq cents (€ 12,25);
- 1.402.452 actions de la catégorie B, d'une valeur nominale de

vingt-quatre euros cinquante cents (€24,5O);
- 23.272.229 actions de la catégorie C, d'ulne valeur nominale

de quarante-neuf euros (€ 49,00);
- 4.L95,763 actions de la catégorie D, d'une valeur nominale de

trente-six euros soixante-quinze cents (€ 36,75)'
Il n'existe pas d'autres titres donnant le droit de vote aux

assemblées générales ou dont les titulaires doivent être convoqués aux

assemblées générales conformément à I'article 533 du Code des

Sociétés.

Il résulte de la liste des présences que :

- 0 actions de la catégorie A;
- 106 actions de la catégorie B;

- 40.105 actions de la catégorie C;

- 84.859 actions de la catégorie D; sont ici présentes ou

valablement représentées, soit pour un total de L25'O7O actions sur

30.426.987
La liste des présences restera ci-annexée comme dit est ci-avant'

III" Pour être admis à I'assemblée les associés se sont

conformés à l'article 21 des statuts relatifs aux formalités d'admission"
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IV. Etant donné que les points prévus à l'ordre du jour ne
nécessitent pas qu'il soit procédé au vote, il n'y pas lieu de rappeler ici
les majorités requises.

V. Le collège des liquidateurs, ainsi que le commissaire, sont
présents à l'assemblée.

VI. Tous les associés ont pris, ou ont pu prendre,
connaissance des documents requis par la loi, et ce conformément aux
dispositions du Code des Sociétés,

VII. Les convocations contenant l'ordre du jour ont été publiées
conformément l'article 22 des statuts, en date du 7 juin 2018, dans
trois journaux à large diffusion en Belgique, à savoir:

- De Standaard

- Le Soir

- Grenz-Echo

Les membres du bureau ont parafé "ne varietur" les preuves et
elles resteront conservées dans les archives de la société.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE {

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par I'assemblée,
celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les
objets à I'ordre du jour.

DELIBERATION

Le Président commente les différents points à I'ordre du jour,
et invite par la suite les participants à poser leurs questions.

Les liquidateurs de la société ainsi que le commissaire sont à
disposition des associés pour répondre à leurs questions.

Après les différentes questions, à chaque fois suivies par la
réponse d'un membre du collège des liquidateurs ou du commissaire,
ce dont un bref résumé est resté annexé au présent acte, le président
clôture les débats et aborde les différents points à l'ordre du jour.

1 Drica rla -^nñ iccan¡a rlac rnmnl'ac -nôt ¡la l'avoraì¡a

2017-2018.
L'assemblée générale prend connaissance des comptes annuels, y

compris le compte des résultats, qui leur sont soumis pas les
liquidateurs.



Le Code des Sociétés prévoit uniquement que les comptes

annuels sont soumis à I'assemblée générale'

L,assemblée générale prend acte du fait qu'une rémunération

brute de cent septante-six mille euros (€ 176'000,00) a été attribuée

au collège des liquidateurs'

2

d'être terminée'
Ensuite, l,assemblée générale prend connaissance du rappoft des

liquidateu rs concernant :

- les travaux de liquidation;

- les causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée ;

- Et des réponses aux questions posées'

L'assemblée générale prend acte de la confirmation des

liquidateurS que, jusqu'à présent, aucun évènement important ne s'est

produit depuis la clôture de l'exercice.

3.) Nomination du commissaÌre.

L'assemblée décide de reconduire le mandat de la sc s'f.d scRL

< DELOITTE BEDRiIFSREVISOREN >> vertegenwoordigd door de heer

KESSELAERS Jurgen, voor een termijn van drie (3) jaar. Voor 98,20olo

Contre I,49o/o Abstention s: O ,32o/o

l'exercice 2077-2078

Enfin, l,assemblée générale prend connaissance du rapport du

commissaire concernant les comptes annuels de I'exercice2OIT-20L8'

Droit d'écriture

Le droit d'écriture à percevoir à l'occasion du présent acte

s'élève à nonante-cinq euros (€ 95,00).

Levée de la séance

La séance est levée à 18 heures

DONT PROCES.VERBAL

De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-

verbal,



Date et lieu que dessus.

L'acte est commenté et lu par le notaire soussigné.

Et lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en

ont exprimé le désir, ont signé avec moi notaire.
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voor akte met repertoriumnummer 2018/ r32lr, verleden op 28 juni 2018

FO RMALITEITEN REGISTRATI E

BIJI.AGE



Date et lieu que dessus.

L'acte est commenté et lu par le notaire soussigné.

Et lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en
ont exprimé le désir, ont signé avec moi notaire,

"ARCOPAR" in vereffening

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

======================================

Te 1O3O Schaarbeek, Urbain Britsierslaan 5

BTW 8E0442.733.140 RPR Brussel

GEWON E ALGEMENE VERGADERING

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

Op ACHTENTWINTIG JUNI,

In het Diamant Brussels conference & Business centr€, A.
Reyerslaan 8O, 1030 Brussel.

Voor Ons, Meester Stijn JOyE, Geassocieerd Notaris, vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid < sophie MAeuET &
stijn JoYE, geassocieerde Notarissen >>, BTW BEoB7g.7gt.g7B RpR
Brussel.

Is bijeengekomen de gewone algemene vergadering van de
vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakel'rjkheid "ARCOPAR" in vereffening, met maatschappelijke
zetel te 1O3O Schaarbeek, Urbain Britsierslaan 5.

- opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Hans BEReuIN,
destijds Notaris te Brussel, op 3 december 1990, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch staatsblad van 29 december daarna onder
nummers 901229-263 en 264.

- statuten meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge
proces-verbaal opgesteld door Meester peter vAN MELKEBEKE,
Geassocieerd Notaris te Brussel, op B december 2011, gepubliceerd in

I
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de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2012 onder

nummers 20I2'Ot-25/ 0022539 en 2012-07-25/0022540.

- ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het

Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0442.733.I40, en

belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde

onder nummer 880442.733. 140.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 15 uur 10, onder het

voorzitterschap van de Heer FOQUE Ludo Clément, geboren te Wilrijk
op 11 november 1950, (NN 50.11.Lt-287'25) wonende te 9240 Zele,

Elststraat 32, voorzitter van het college van vereffenaars'

De voorzitter duidt aan als secretaris: Mevrouw DE WOLF

Hilde Maria Jozef, geboren te Mechelen op 27 april 1964, (NN

64.04.27-04O.37) wonende te 2800 Mechelen, Stuivenberglaan 192bis.

Voor zoveel als nodig, stelt de Voorzitter voor het bureau aan

te vullen met volgende stemopnemers :

- Mevrouw DEWEVER Anne Diane, geboren te Waregem op 2

november L974, (NN 74.11.02-044.72) wonende te 8790 Waregem,

Drafstraat 37;
- De Heer POELMANS Steven, geboren te Hasselt op 18 juli

!976, (NN 76.07.18-117.18), wonende te 9340 Oordegem, Oud-

Smedlede 46,
Het bureau is aldus samengesteld overeenkomstig artikel 23

van de statuten.

CAMtrI\IQTtr r r rr\r1: \/^t\l ñtr \/trD
^ 

ñEDTt\t/:
^ ^ 

f\l\^/ /-tJ Et-\El\l

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten waarvan de

naam, voornamen en woonplaats, of benaming en maatschappelijke

zetel, evenals het aantal effecten van elk van hen, vermeld zijn in de

hieraangehechte aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst vermeldt
het aantal effecten waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde

vennoot volgens eigen verklaring beschikt'

Deze aanwezigheidslijst wordt getekend door elk der

vennoten of hun lasthebbers; zij wordt afgesloten en ondertekend door

de leden van het bureau.

Na voorlezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de

melding "Bijlage" en door ons, Notaris, getekend.

De in voormelde aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn

alle onderhands en blijven aangehecht aan voormelde



aanwezigheidslijst om er samen één enkele en ondeelbare bijlage van
onderhavig proces-verbaal mee te vormen,

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris
te akteren dat :

I. Huidige vergadering als agenda heeft :

1) Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2017'
2018.

2) Verslag van het college van vereffenaars over de
vereffeningsactiviteiten met vermelding van de redenen waarom de
vereffening niet kon worden voltooid.

3) Benoeming van de commissaris.

4) Verslag van de commissaris met betrekking tot de
jaarrekening over het boekjaar 20t7-ZOLB.

IL Er bestaan op 28 juni 2018, 30.426.987
aandelen die het totaal maatschappelijk kapitaal (vast en variqbel

gedeelte) vertegenwoordigen, waa rvan :

- 1,556.543 aandelen categorie A, met een nominale waarde
van twaalf euro vijfentwintig cent (€ 72,25);

- I.402.452 aandelen categorie B, met een nominale waarde
van vierentwintig euro vijftÌg cent (€ 24,50);

- 23.272.229 aandelen categorie C, met een nominale waarde
van negenenveertig euro (€ 49,00);

- 4.795.763 aandelen categorie D, met een nominale waarde
van zesendertig euro vijfenzeventig cent (€36,75),

Er bestaan geen andere effecten die stemrecht verlenen op de
algemene vergadering of waarvan de houders op de algemene
vergadering uitgenodigd moeten worden overeenkomstig artikel 533
van het Wetboek van Vennootschappen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat:

- 0 aandelen categorie A;
- 106 aandelen categorie B;
- 40.105 aandelen categorie C;
- 84.859 aandelen categorie D; aanwezig en/of geldig
vedegenwoordigd z'rjn, hetzij in totaal L25.070 aandelen op de
30.426.987
De aanwezigheidslijst zal als bijlage aan de huidige notulen

worden gehecht, zoals hoger vermeld.
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III. Om tot de vergadering toegelaten te worden, hebben de
vennoten zich geschikt naar artikel 21 van de statuten met betrekking
tot de toelatingsformaliteiten,

vragen,
worden,

IV. Gezien de punten vermeld op de agenda geen stemming
hoeven vereiste meerderheden hier niet verder vermeld te

V. Het college van vereffenaars, alsook de commissaris, zijn
op de vergadering aanwezrg,

VI. Alle vennoten hebben kennis genomen, of hadden kennis
kunnen nemen, van de wettelijk vereiste stukken, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VIL De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten
werden overeenkomstig attikel 22 van de statuten op 7 juni 2018
gepubliceerd in drie kranten met ruimte spreiding in België, te weten:

- De Standaard

- Le Soir

- Grenz-Echo.

De leden van het bureau hebben de bewijsexemplaren voor "ne
varietur" geparafeerd en zullen ze bewaren in de archieven van de
vennootschap.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt door de vergadering gecontroleerd
en juist bevonden; zij erkent geldig samengesteld te zijn en beschouwt
zich bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.

BERAADSLAGING

Vervolgens geeft de Voorzitter een toelichting over de punten
op de agenda, waarna hij de deelnemers uitnodigt om daarover hun
vragen te stellen.

De vereffenaars van de vennootschap en de commissaris,
staan ter beschikking van de vennoten om hun vragen te
beantwoorden.

Na het overlopen van de verscheidene vragen/ telkens
gevolgd door een antwoord van een lid van het college van
vereffenaars of door de commissaris, en zoals beknopt weergegeven



op het verslag in bijtage, stelt de Voorzitter de sluiting van de debatten

vast en vervolgt met het afhandelen van de punten op de agenda'

boekjaar 2017-2018.
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening,

inclusief de resultatenrekening, die haar door de vereffenaars wordt

voorgelegd,

Het wetboek van vennootschappen voorziet enkel in een

voorlegging van de jaarrekening aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat aan het

collega van vereffenaars een brutobezoldiging werd toegekend van

honderdzesenzeventigduizend euro (€ 176.000,00).

1
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vereffeníng niet kon worden voltooid.

De algemene vergader¡ng neemt vervolgens kennis uun' h"t
verslag van de vereffenaars over:

- de vereffeningswerkzaamheden ;

de redenen waarom de vereffening nog niet kan gesloten

worden.

- En de antwoorden op de gestelde vragen.
De algemene vergadering neemt akte van de mededeling van de

vereffenaars dat zich geen belangrijke gebeurtenissen hebben

voorgedaan na het sluiten van het boekjaar tot op heden'

3. Benoeming van de commissaris'

De vergadering beslist de bv o.v.v'e CVBA < DELOITTE

BEDRIIFSREVISOREN >> vertegenwoordigd door de heer KESSELAERS

Jurgen, voor een term'rjn van drie (3) jaar. Voor 98,20o/o tegen :

L,49o/o onthoud i n g en 0,32o/o.

jaarrekening over het boekiaar 2077-2018.
Tot slot, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag

van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 20L7-2078'

Recht oD geschr¡ften



Hetnaaraanleidingvanonderhavigeakteteheffenrechtop
geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00)'

Sluitinq van de veroadering

De vergadering wordt geheven om 17 uur 30

WAARVAN PROCES.VERBAAL

Vanalhetvoorgaandeheeftondergetekendenotaris
onderhavig proces-verbaal opgesteld'

Datum en Plaats voormeld'

Deaktewerdvoorgelezenentoegelichtdoorondergetekende
notaris.

Ennagedanelezing,hebbendeledenvanhetbureauende
vennoten die daarom verzochten, met mij notaris getekend'

En na gedane

lezing, hebben de leden

van het bureau en de

vennoten die daarom

verzochten, met mij

notaris getekend'

VOLGEN DE

HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE

UITGIFTE

Et lecture faite,
les membres du bureau

et les associés qui en ont
exprimé le désir, ont
signé avec moi notaire.

(suivent les

signatures)

POUR EXPEDITION
CONFORME



KapitaalArcopar

3l maart 2018

neGatego Kapitaal
19.067.651,75
34,360.074,00

I .140.339.221,00
154.194.290,25

Kapitaal
0,00

2.597,00
1.965,145,00
3.1 '18.568,25

5f

Aandelen
1.556.543
1.402.452

23,272.229
4.'1 95.763

Aandelen
0

106
40.'105
84.859

Stemmen Stemmen %
1 .556.543 1,41%
2.804.904 2,55%

93.088.916 84,600/0

12.587 ,289 11/,4%

Stemmen Stemmen %
0 0,00%

212 0,05%
160.420 38,64Vo
254,577 61,310/0

A
B
c
D

Totaal 1.347.961.237,00 30.426.987 110.037.652 100,00%

Aanwezigheidslijst

eonCateg
A
B

c
D

Totaal 5.086.310,25 125.070 415.209 100,ooo/o

+

(
.)

35
61

125.070
5,086,310,25

Aanwezige vennoten
Vertegenwoordigde vennoten
Vertegenwoordigde aandelen
EUR vertegenwoordigd kapitaal

,tr



KapitaalArcopar

31 maart 2018

neCatego Kapitaal
19,067,651,75
34,360.074,00

1.140.339,221,00
154.194,290,25

Kapitaal
0,00

2.597,00
1.965,145,00
3.1 18.568,25

Aandelen
1.556.543
1.402.452

23.272.229
4.195.763

Aandelen
0

106

40.1 05
84.859

Stemmen Stemmen %
1.5s6.543 1,41%
2,804.904 2,55yo

93.088.9'16 84,60Vo
12.587.289 11,440/0

Stemmen Stemmen %
0 0,00%

212 0,05%
160/20 38,64%o

254.577 61,310/0

A
B

c
D

A
B
c
D

Totaal 1.347.961,237,00 30.426.987 110.037.652 100,00%

Aanwezigheidslijst

Cateqorie

Totaal 5.086.310,25 125.070 415.209 100,00%

Stemming I

Stem
Voor
Tegen
Onthouding

Totaal

Stemrechten Stemrechten %
244.291 98,20%

3.696 1,49%
792 0,32%

248.779 100,00%

5t
,þ



Lijst van vragen te stellen op de algemene vergadering van Arcopar CVBA

28 juni zOLg

1,. Tijdens het afgelopen boekjaar werden waardeverminderingen geboekt ten belope van 75,2

miljoen EUR, De post op het actief van de balans 'geldbeleggingen'vermindert van EUR

226.7 86.94O, 89 tot EU R 154.409. 975, 60. Op welke'geld beleggingen' werde n

waa rdeverminderingen geboekt?

Antwoord:

Geldbeleggingen 2Ot7 226,8 mio
Geldbeleggingen 2018 154,4 mio

Verschil 72,4 mio

Dalíng komt uitverkoop Artesia's (in2017 voor72,5 mio ondergeldbeleggingen)

Waarderuermindering 75,2 mio komt uit de afwaardering van de vorderingen op Arcofin
ontstaan doordat onderstaande opbrengsten door de bank werden verrekend met schulden
van Arcofin.

Hierdoor ontstond bij ARCOPAR een vordering op ARCOFIN waarvoor bij ARCOPAR een

waardeverminde ring werd geboekt.

Samenstelling: Opbrengst verpande obligaties Artesia (incl int)
Opbrengst verkoop Ethias in 2016/2017

Totaal

73,6 mio

1,6 mio

75.2 mio

2. ls er een verband tussen de voormelde waardevermindering en de uitoefening van

zekerheden ten behoeve van groepsvennootschappen?

Ja. Vóór de vereffening is er een collectief groepskrediet afgesloten gewaarborgd door
panden op activa van alle ARCO vennootschappen. Door de verkoop van activa van

ARCOPAR wordt een deel van het groepskrediet terugbetaald waarvan het grootste deel
werd opgenomen door Arcofin. Hierdoor wordt een waardevermindering op Arcofin
geboekt.

3. Er werd in de resultatenrekening een provisie voor betaling van schulden door
groepsvennootschappen ('collectieve schuld' of 'co-debitie' zoals genoemd in het jaarverslag)

opgenomen voor een bedrag van EUR 54,9 miljoen. Tegel'rjkertijd werd een provisie

teruggenomen voor een bedrag van EUR 63,7 miljoen EUR. ls er een verband tussen beide
operaties?

ln de jaarrekening van 201.6/2OL7 werd een provisie aangelegd voor het bedrag van de

boekwaarde van alle nog verpande activa aangezien deze activa konden worden



aangesproken voor betaling van schulden van alle andere Arco-vennootschappen, Totaal 63
mío.

Gezien alle verpande activa nu zijn verkocht moest de provisie worden teruggenomen.

ln het kader van het collectieve krediet is er een risico dat de bank de nog resterende schuld
in zijn totaal bij Arcopar zal Índienen,

Voor dit risico is een provisie genomen van 54,9 mio Eur.

4. Het bedrag van de bevoorrechte schulden ten opzichte van kredietinstellingen (EUR 27
miljoen) werd tot nul herleid en het pand op activa van Arcopar, dat nog in de jaarrekeníng
per 31.03.2017 was opgenomen, werd opgeheven. Hoe kan dit verklaard worden gelet op
het feit dat het totaal bedrag aan schulden uitstaand ten opzichte van kredietinstellingen
niet verminderd werd ?

ln het kadervan het collectieve krediet was door Arco27 mio als straight loan opgenomen,
Gezien dit krediet was gewaarborgd door activa van Arcopar werd deze waarborg vorig
boekjaar onder VOL 6.9 in de jaarrekening opgenomen.

Einde dit boekjaarzijn alle verpande actíva verkocht en is deze toelichting bijgevolg niet
meer van toepassing.

De schuld van 27 mio blijft echter bestaan waardoor d¡t geen invloed heeft op de schulden
aan kredietinstellinge n

5. De schulden van Arcofin ten opzichte van kredietinstellingen werden in de loop van ZOIT
verminderd tot EUR 85,6 miljoen (ten opzichte van EUR 166,4 miljoen per einde 2016). ts er
een verband met de vermindering van bevoorrechte kredieten bij Arcopar (vermeld onder
punt 3 hierboven)? Heeft Arcopar schulden betaald voor rekening van Arcofin, en zo ja, aan
welke financiële instelling?

We kunnen niet ingaan op de balansen van Arcofin in de algemene vergadering van Arcopar.

Opbrengsten van verpande act¡va van Arcopar zijn wel gebruikt voor betaling van schulden
aan Belfius en aan KBC

6. Volgens de jaarrekening per 3L.03.2O7 had Arcopar garanties gesteld voor schulden van
derden voor een bedrag van EUR 128.!25.625,55. Deze garanties worden niet meer gemeld
in de jaarrekening per 31.03,2018. Hoe kan dit verklaard worden?

Gezien alle verpande activa inmiddels zijn gerealiseerd werden de zekerheden als waarborg
van schulden van derden op nul gezet.



wat is het huidige bedrag van de uitstaande vordering van organisatíes van het ACW op
Arcopar, met onderscheid tussen nominaal bedrag en interesten?

Het bedrag van de diverse bewegingsorganisaties die vóór de vereffening kredieten hebben
verstrekt aan Arcopar bedraagt in totaal circa 47 Mlo Eur (hoodsom en intresten tot de
datum van de in vereffeningstelling.) lnteresten na december zor¡zijnwel opgenomen in
de balans maar zullen niet betaald worden gezien de situatie van de vereffening.

8' Nu quasi alle activa verkocht werden, welk percentage verwachten de vereffenaars terug te
betalen op alle uitstaande schulden van ArcoparCVBA aan het einde van de vereffening?

7s%à8s%.

Maar diverse randbemerkingen :

- Geen rekening gehouden met eventuele uitspraken van de rechtbanken ín het nadeel
van ARCO.

- Geen rekening gehouden met bijkomende ereloonkosten, personeelskosten en lT-kosten
indien de rechtszaken nog lang aanslepen.

9' Kunnen de vereffenaars een overzicht geven van de te verwachten uitkering aan schuldeisers
aan het einde van de vereffening (met onderscheid tussen Belgische staat, organisaties ván
het ACW en Belfius Bank)?

Er kunnen geen cijfers gegeven worden omtrent individuele schuldeisers.

Het bedrag van de boete verschuldigd aan de Belgische staat is inmiddels wel bekend (r27,g
Mio Eur)

Beweging : zie vraagT

Totale resterende schuld aan kredietinstellingen ca 36 mio.

10' Volgens het jaarverslag heeft Arcopar te maken met ongeveer 10.000 overlijdens van
vennoten per jaar. wat is het huidige aantalvennoten dat nog in leven is?

Vóór de start van de vereffening werden circa r.0.00 overlijdens per jaar gemeld.

Na de start van de vereffening : nog slechts 4.000 à 5.000 dossiers per jaar waardoor niet alle
overlijdens werden aangemeld en we dus ook geen inzicht hebben op het aantalvennoten
nog in leven.

De overleden vennoten na de startvan de vereffening blijven vennoot, hun erfgenamen
worden tezamen met de efrechtdocumenten opgesragen in database,

De vereffening heeft de wettelijke verplichting om deze overlijdens mee te delen aan de
Adminístratie van Successie( = ¡6¡¡¡¡.rtieverplichting)
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Voor akte met repertoriumnummer 20LB/13281, verleden op 28 juni 2018

FORMALITEITEN REGISTRATI E

Geregistreerd 11 blad(en), 0 verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 2 juli 2018
Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13053
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE
Geregistreerd I blad(en), 0 verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 2 juli 2018
Register ASSP (6) Boek 0 Blad 100 Vak 4001
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger


