
bijeenroepingen

financiële berichten

U gaat verhuizen?

Meld uw adreswijziging 
op tijd.be/verhuistijd.be/verhuis

De aandeelhouders van de sicav DP Global Strategy L worden op de hoogte gebracht dat de Raad van 
Bestuur op 7 april 2022 besloten heeft een voorschot op dividend uit te keren aan de distributieaandelen 
van volgende compartimenten:

- EUR 0,18 per aandel DP Global Strategy L- High, classe A (LU0036933173),
- EUR 0,18 per aandel DP Global Strategy L- High, classe D1 (LU1726120329),
- EUR 0,18 per aandel DP Global Strategy L- High, classe D2 (LU1726120675),

- EUR 0,03 per aandel DP Global Strategy L- Low, classe A (LU0035599397),
- EUR 0,03 per aandel DP Global Strategy L- Low, classe D1 (LU1726121723),
- EUR 0,03 per aandel DP Global Strategy L- Low, classe D2 (LU1726122374),

- EUR 0,12 per aandel DP Global Strategy L- Medium, classe A (LU0035601128),
- EUR 0,12 per aandel DP Global Strategy L- Medium, classe D1 (LU1726120915),
- EUR 0,12 per aandel DP Global Strategy L- Medium, classe D2 (LU1726121053),

- EUR 0,1 per aandel DP Global Strategy L- Medium Low , classe A (LU0726996027),
- EUR 0,1 per aandel DP Global Strategy L- Medium Low , classe D1 (LU1726121210),
- EUR 0,1 per aandel DP Global Strategy L- Medium Low , classe D2 (LU1726121483).

De aandelen worden vanaf 16 mei2022 ex-dividend genoteerd. De uitbetaling moet gebeuren op 
datum van 23 mei 2022.

Het bedrag van het dividend is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing ten bedrage 
van 30%.

Het prospectus, de essentiële Beleggersinformatie, de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap 
zijn op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen, in het Frans en in het Nederlands, op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, of op de website https://www.degroofpetercam.com, 
alsook in België bij Bank Degroof Petercam N.V., Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel.

De Raad van bestuur

DP GLOBAL STRATEGY L 
(Beleggingsvennootschap met  
veranderlijk kapitaal)
Hoofdkantoor : 12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
H.R. Luxemburg B 24.822

BEKENDMAKING VAN DE 
UITBETALING VAN EEN DIVIDEND

 ARKimedes-Fonds in vereffening
Naamloze vennootschap

Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0874.381.358

RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
(de “Vennootschap”)

—
De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van de

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
die zal gehouden worden op 27 mei 2022 om 18u te 1000 Brussel, Oude 
Graanmarkt 63.
Om te beraadslagen over de volgende agenda:
AGENDA
1. Jaarverslag van de vereffenaar met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 

31 december 2021;
2. Verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 

31 december 2021;
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 

31 december 2021;
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten per 31 december 2021;
5. Kwijting aan de vereffenaar omtrent zijn mandaat uitgeoefend gedurende het 

boekjaar afgesloten op 31 december 2021; 
6. Kwijting aan de commissaris omtrent haar mandaat uitgeoefend gedurende het 

boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
7. Machtiging voor de administratieve formaliteiten.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de houders van 
gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap bij een zetel of kantoor van 
KBC Bank, Belfius Bank of ING België een door de erkende rekeninghouder 
of door de erkende rekeninghouder in de zin van artikel 7:44 van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) opgesteld attest van 
onbeschikbaarheid neerleggen, zulks ten minste vijf volle dagen voor de algemene 
vergadering. In ruil ontvangt men een toegangskaart voor de algemene vergadering.
De aandeelhouders op naam zullen toegelaten worden tot de algemene vergadering 
op voorlegging van hun identiteitsbewijs, op voorwaarde dat ze minstens vijf volle 
dagen voor de algemene vergadering aan de vereffenaar hun verlangen te kennen 
geven dat zij aan deze algemene vergadering wensen deel te nemen.
De aandeelhouder die niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan zich laten vertegen-
woordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke 
volmacht door de aandeelhouder ondertekend.
De aandeelhouders die voldoen aan de hierboven vermelde formaliteiten kunnen 
schriftelijk vragen stellen aan de vereffenaar en de commissaris cfr. artikel 7:139 
WVV. Die vragen kunnen langs elektronische weg aan de vennootschap worden 
gericht via het e-mailadres: arkimedes@pmv.eu. Deze vragen dienen toe te komen 
bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.
Het verslag van de vereffenaar en het verslag van de commissaris zijn beschikbaar 
op https://www.pmv.eu/nl/financiering-voor-ondernemers/fondsinvesteringen (ru-
briek “Algemene vergadering” onder “ARKimedes-Fonds NV, in vereffening”). 
Een afschrift van deze stukken is verkrijgbaar overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 7:132 WVV.

De vereffenaar van de Vennootschap

MENSURA GEMEENSCHAPPELIJKE 
VERZEKERINGSKAS 

Gemeenschappelijke verzekeringskas in vereffening
Havenlaan 86c bus 113 – 1000 Brussel

RPR Brussel – 0405.947.077
(de “Gemeenschappelijke Verzekeringskas”)

–
UITNODIGING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE LEDEN 

OP 25 MEI 2022
Het College van vereffenaars nodigt hierbij de leden van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas 
uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de leden die zal plaatsvinden op 
25 mei 2022 om 11.00 uur op de zetel van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas, en die wordt 
bijeengeroepen om zich uit te spreken over de volgende agendapunten:
1. Beheersverslag van het College van Vereffenaars over de jaarrekening met betrekking 

tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afge-

sloten op 31 december 2021;
3. Verslag van het Toezichtscomité over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 

december 2021 en bestemming van het resultaat; 
5. Kwijting verlenen aan de Vereffenaars voor hun beheer;
6. Kwijting verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;
7. Kwijting verlenen aan de leden van het Toezichtscomité voor hun opdracht; en
8. Te verlenen volmachten met het oog op de uitvoering van wat voorafgaat.

******
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten mogen de leden zich laten vertegenwoordigen tijdens 
de algemene vergadering door een lasthebber op grond van een schriftelijke volmacht conform 
het model dat beschikbaar is op de zetel van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas, waar het 
op eenvoudig verzoek verkrijgbaar is. Niemand mag meer dan vijf verenigingsleden vertegen-
woordigen, zonder dat hij echter de meerderheid mag uitmaken van de aanwezige personen die 
een stem uitbrengen. Een lid mag zich enkel laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde 
die zelf het recht heeft op de algemene vergadering aanwezig te zijn. De volmachten moeten ten 
laatste vijf dagen vóór de vergadering, i.e. uiterlijk op 20 mei 2022, worden afgegeven op de zetel.

De Gemeenschappelijke Verzekeringskas houdt de volgende documenten ter beschikking van de 
leden op de zetel van de Gemeenschappelijke Verzekeringskas, dewelke op eenvoudig verzoek 
beschikbaar zijn:
- Beheersverslag van het College van Vereffenaars over de jaarrekening met betrekking tot het 

boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
- Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten 

op 31 december 2021;
- Verslag van het Toezichtscomité over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; en
- Ontwerp van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

Het College van vereffenaars.

CUMULEX N.V. 
Maatschappelijke zetel: Grensstraat 7 – 1831 DIEGEM,  RPR Brussel. 

0404.854.739 

—
Jaarvergadering op maandag 13 juni 2022 om 11.00 uur bij Motel Dennenhof, 

Bredabaan 940, 2930, Maria ter Heide

DAGORDE 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. Verslag van de Commissaris 
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2021 
    Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening 
4. Bestemming van het resultaat 
    Voorstel tot besluit: de voorgestelde resultaatverwerking goedkeuren 
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en Commissaris

Voorstel tot besluit: Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris 
voor de uitoefening van hun functie gedurende het afgelopen boekjaar bij afzon-
derlijke stemming. 

Registratie
Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen, wordt toegekend aan de 
aandeelhouders en de winstbewijshouders van wie de effecten geregistreerd zijn op 
de registratiedatum, zijnde maandag 30 mei 2022 om vierentwintig uur (24:00). De 
houders van aandelen dienen, hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering 
te bezorgen aan Belfius, Grote Steenweg 456, Antwerpen (Berchem) ten laatste op 
dinsdag 7 juni 2022 tijdens kantooruren. Voor de eigenaars van winstbewijzen op naam tijdens kantooruren. Voor de eigenaars van winstbewijzen op naam tijdens kantooruren. Voor de eigenaars van
geldt het bewijs van inschrijving in de registers van de vennootschap als registratie. 
Zij worden verzocht uiterlijk op dinsdag 7 juni 2022 hun aanmelding door te geven 
per post aan de vennootschap, of per e-mail: info@cumulex.be

Stemmen op afstand, volmachten, vragen en informatie
Aandeelhouders en winstbewijshouders kunnen stemmen op afstand door middel 
van een formulier dat de vennootschap ter beschikking stelt via de website www.
cumulex.be. Deze formulieren dienen uiterlijk op dinsdag 7 juni 2022 in het bezit te 
zijn gesteld van de vennootschap. De aandeelhouders en winstbewijshouders die zich 
schriftelijk wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen gebruik te 
maken van de volmachten die de vennootschap ter beschikking stelt via de website 
www.cumulex.be en deze volmachten dienen uiterlijk op dinsdag 7 juni 2022 in het 
bezit te zijn gesteld van de vennootschap. De vennootschap heeft de gedelegeerd 
bestuurder van Cumulex aangesteld als persoon die als volmachthouder optreedt. 
Aandeelhouders hebben de mogelijkheid schriftelijke vragen in te dienen, deze die-
nen uiterlijk op donderdag 9 juni 2022 via info@cumulex.be ingediend te worden. 
Voor meer informatie over de jaarvergadering, aandeelhoudersrechten en over de 
uitoefeningswijze ervan alsmede de antwoorden op de vragen wordt verwezen naar 
de website www.cumulex.be.

ONLINE VERKOOP 

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Not. 
S. WYNANT

(kantoor 
Van Halteren)
T 02/227.58.35

INTERESSANT VASTGOEDCOMPLEX 
MET EEN TOTALE OPPERVLAKTE 

VAN 14.025 M²

Adres: SLW Gulledelle 100
Kad. sect. A nr 190/H P0000 en nr 200/W P0000. Omvattende een kantoorgebouw 
bestaande uit 3 blokken (A, B en C), een afzonderlijk gebouw met garageboxen 
en  een elektriciteitscabine. N.g.k.i. €100.498.  Stdnbouw: admin. gebied langsheen 
een structurende ruimte. EPC klasse E – CO2: 83 kg/(m².jaar). 
Bezoeken: elke dinsdag van 13u-16u (vanaf 3/5 tem 14/6). 
Begin biedingen: di. 7.6.22 om 13u - Einde biedingen: woe. 15.6.22 om 13u.

INSTELPRIJS: €10.900.000 - BODVERHOGING: €1.000INSTELPRIJS: €10.900.000 - BODVERHOGING: €1.000

Ondertekening akte: woe. 29.06.22 om 10u 
Inlicht. op www.biddit.be - Ref. pand: 212995

n° 5140 n.v.n.

www.biddit.be

PROJECTGRONDEN TE KOOP 

MIDDELKERKE (WESTENDE) 

Notaris 
Bruno Van Damme

Elisalaan 54
8620 Nieuwpoort

TE MIDDELKERKE (WESTENDE) - 
‘BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG’

De goederen (oppervlakte: 2.157 m²) worden in opdracht van de gemeente 
Middelkerke door het notariskantoor Bruno Van Damme te Nieuwpoort verkocht 
volgens de procedure `bieden onder gesloten omslag’.
Deze verkoop start aan een minimum biedingsbedrag van EEN MILJOEN EURO 
(€ 1.000.000,00).
Alle biedingen dienen bij het notariskantoor toe te komen uiterlijk op vrijdag 
20 mei 2022 om 14 uur.
Voor bijkomende vragen omtrent o.a. de stedenbouwkundige mogelijkheden en 
raadpleging van het procedé kunt u terecht bij: Thomas Raes - T 058/22.22.07 – 
thomas@notaris-brunovandamme.be.

NOTARIËLE VERKOPINGEN
Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.09 - realestate@trustmedia.be

Raadpleeg de agenda met 
actuele bijeenroepingen op 
tijd.be/fi nanciele-berichten 
of scan onderstaande QR-code. 
Via de handige zoekfunctie 
vindt u snel de datum, uur, 
plaats en agenda van de 
vergadering.

Agenda

Bijeenroepingen 
Algemene 
Vergaderingen

13 mei Lotus Bakeries

16 mei Nextensa

17 mei Elia

17 mei Exmar

17 mei Montea

17 mei EVS

18 mei Ageas

20 mei Resilux

24 mei Oxurion

24 mei Diamantclub

25 mei Ter Beke

25 mei Care Property Invest

27 mei Merit Capital

31 mei Co.Br.Ha.

31 mei MEDIA ACQUISITIONS 

2 juni D’Ieteren 

8 juni Sipef

9 juni Azelis


