
 

 

 

 

 
 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
LOTUS BAKERIES NV KEURT FUSIE MET BISINVEST NV GOED 

 
Op 8 maart 2010 heeft Lotus Bakeries haar intentie bekendgemaakt om te fuseren met 

Bisinvest NV. 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lotus Bakeries NV 

heeft vandaag de fusie door overneming van Bisinvest NV goedgekeurd.  Door de fusie 

neemt Lotus Bakeries NV het geheel van activa en passiva van Bisinvest NV over en de 

fusie werkt boekhoudkundig terug tot 1 januari 2010. Voor deze fusie werd fiscale 

zekerheid bekomen. 

 

Als gevolg van de fusie door overneming werd het kapitaal van Lotus Bakeries NV 

verhoogd met 1.900.003,65 EUR, om het te brengen op 3.400.003,65 EUR door de 

creatie van 439.701 nieuwe aandelen  die dezelfde rechten en voordelen genieten als 

de bestaande  aandelen  Lotus Bakeries en die werden uitgereikt tegen de 371.241  

aandelen van Bisinvest.  De ruilverhouding bedraagt  1,1844 Lotus Bakeries aandelen 

ten opzichte van één Bisinvest aandeel.  Door de fusie werd Lotus Bakeries  eigenaar 

van  470.175 eigen aandelen die Bisinvest bezat  en de algemene vergadering heeft dan 

ook beslist om deze 470.175 eigen aandelen te vernietigen.  Het totaal aantal aandelen 

Lotus Bakeries na de fusie daalt van 803.037 naar 772.563. 

 

Na de fusie hebben de vier familietakken van Karel Boone, Matthieu Boone, Johan 

Boone en Antoine Stevens, alsook de uitvoerende bestuurders Jan Boone en Jan Vander 

Stichele hun certificaten Bisinvest geruild voor certificaten Lotus Bakeries waardoor het 

Administratiekantoor van Aandelen Lotus Bakeries ongeveer 58% van de aandelen 

Lotus Bakeries aanhoudt. 

 

Door de fusie en door de overdrachtregels van het Administratiekantoor van Aandelen 

Lotus Bakeries grondig aan te scherpen wordt de verankering van het 

aandeelhouderschap versterkt zodat Lotus Bakeries haar langetermijndoelstellingen kan 

realiseren. 

 

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met: 

Matthieu Boone, CEO Filip Standaert, Corporate Secretary 

Tel: +32-09-376.26.02 Tel: +32-09-376.26.02 

 e-mail: fillip.standaert@lotusbakeries.com 

 

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op de website: 

www.lotusbakeries.com 
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