Procedure bij overdracht aandelen
Overdracht aandelen tussen bestaande coöperanten of aan een derde partij:
Aandelen van Eoly Coöperatie kunnen worden overgedragen tussen bestaande coöperanten of aan een derde partij.
De coöperant die zijn aandelen wil overdragen dient per post of via mail zijn verzoek door te sturen naar de zetel van de
vennootschap (Eoly Coöperatie, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle).
De overdracht kan gebeuren op voorwaarde dat de raad van bestuur zijn goedkeuring geeft voor de overdracht aan een
bestaande vennoot of aan een derde partij.
Procedure:
1.
2.

3.

4.
5.

De coöperant die wil overdragen verstuurt het ingevuld document ‘Verzoek tot overdracht aandelen van Eoly
Coöperatie’ naar de zetel van Eoly Coöperatie.
De raad van bestuur behandelt de aanvraag en geeft al dan niet zijn goedkeuring. De behandeling van de aanvraag
neemt maximaal 1 maand in beslag. Het gevolg hiervan is dat de overnemer maximum 1 maand moet wachten
voordat hij ingeschreven wordt in het aandeelhoudersregister. De lidmaatschapsrechten voor de overnemer
lopen vanaf de datum van goedkeuring door de raad van bestuur.
Eoly Coöperatie deelt het akkoord of de weigering mee per mail of per brief. Dit wordt gehandtekend door de raad
van bestuur en gericht aan de coöperant die de wil heeft geuit te willen overdragen, met vermelding van de
betrokken aandelen. Indien nodig wordt ook het saldo van het aantal aandelen vermeld dat in het bezit van de over
drager blijft. Indien de aandelen worden overgedragen naar een derde partij, dient de raad van bestuur hierover
zijn goedkeuring te geven alvorens deze kan toetreden.
Er wordt een aanpassing uitgevoerd in het aandeelhoudersregister met als datum de de dag van goedkeuring door
de raad van bestuur.
De overnemer krijgt per mail of per post een certificaat van inschrijving voor de overgedragen aandelen.

Eventueel dividend komt volledig toe aan diegene die het/de aande(e)l(en) in bezit heeft op het ogenblik dat de algemene
vergadering het dividend goedkeurt.
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