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Voorstel van splitsing door overneming van een bedrijfstak
van FLOW PILOTS CV door THE NEW STUDIO NV
overeenkomstig art. 12:59 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
30 oktober 2020
________________________________________________________
DE RADEN VAN BESTUUR VAN:
1.

FLOW PILOTS CV, een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht met
zetel gevestigd te F. Rooseveltplaats 12-14, 2060 Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0842.238.033 (hierna aangeduid als “FLOW PILOTS”);
en

2.

THE NEW STUDIO NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met
zetel gevestigd te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth en
ondernemingsnummer 0756.963.452 (hierna aangeduid als “THE NEW
STUDIO”)

FLOW PILOTS en THE NEW STUDIO hierna gezamenlijk aangeduid als de
“Vennootschappen”.
OVERWEGENDE ALS VOLGT:
A.

De raden van bestuur van de Vennootschappen hebben het initiatief genomen
om de bedrijfstak “Buck-e” van FLOW PILOTS door middel van een splitsing
door overneming overeenkomstig Artikel 12:8 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen zonder ontbinding over te dragen aan THE
NEW STUDIO.

B.

De raden van bestuur van de Vennootschappen hebben dienvolgens besloten
om met het oog op de uitvoering van deze splitsing over te gaan tot de
opstelling van een splitsingsvoorstel overeenkomstig art. 12:59 van het
Wetboek
Vennootschappen
en
Verenigingen
(hierna
het/dit
“Splitsingsvoorstel”).

STELLEN HET SPLITSINGSVOORSTEL VAST ALS VOLGT:
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1.

SPLITSINGSVOORSTEL OVEREENKOMSTIG
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

ART.

12:59

WETBOEK

Dit splitsingsvoorstel betreft een rechtshandeling zoals beschreven in Art. 12:8 1° van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de rechten en
verplichtingen begrepen in de bedrijfstak “Buck-e”, zonder ontbinding van FLOW
PILOTS overgaan op THE NEW STUDIO tegen uitreiking van aandelen in THE NEW
STUDIO aan de aandeelhouder(s) van FLOW PILOTS.
FLOW PILOTS heeft als voorwerp :
“voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, alle
verrichtingen te doen die betrekking hebben op :
Het ontwerpen, beveiligen, onderhouden en ter beschikking stellen en verhuren van
software toepassingen en websites in de breedst mogelijke betekenis van het woord, evenals
de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de invoer en uitvoer van alle mogelijke hardware
en software in dit verband;
Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke- en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratieve, financiële opvolging, projectmanagement, het
begeleiden van outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het
voorbereiden en geven van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen
in de ruimste zin van het woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de
installatie ervan. De vennootschap kan deze verrichtingen stellen zowel in eigen naam als voor
rekening van derden, zowel alleen als in samenwerking met derden;
Het verrichten van alle activiteiten, in de ruimste zin, van burgerlijke, commerciële,
financiële, administratieve of technische aard, voor haar eigen rekening en voor rekening van
derden en die direct of indirect verband houden met informatieverwerking,
onderzoeksactiviteiten en het uitvoeren van diensten zoals consulenten, consulenten-analisten
en experts m.b.t. de planning, de analyse en de programmering op het vlak van het beheer, de
technologie, de administratie, de zaken, de economie, de financiën, de boekhouding, het
sociale en het fiscale beleid en de handel; op zich nemen van gedeeltelijke of volledige
realisaties betreffende de voornoemde activiteiten en uitvoeren van werkzaamheden en
service bureau evenals selecteren, opleiden en ter beschikking stellen van personeel;
Het vervaardigen, uitgeven, verkopen, verhuren en promoten van alle mogelijke
elektronische en papieren informatie-dragers, ongeacht de aard van hun inhoud (zowel fictie
als non-fictie);
Handelsagentuur in al zijn vormen, het optreden als franchisegever en als
franchisenemer en in het algemeen het verkrijgen, overdragen, verhuren, verkopen, in licentie
geven en nemen en het valoriseren van alle intellectuele, industriële en commerciële rechten;
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De vennootschap kan alle octrooien, fabrieksmerken en licenties verwerven, kopen,
gebruiken of verkopen en in haar naam alle producten deponeren die bestemd zijn voor
verkoop in België en in het buitenland. De vennootschap kan direct of indirect een belang
nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of
verwant doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
De vennootschap mag tevens alle elektronisch en informaticamaterieel, met inbegrip
van bureaus voor gebruik van valutahandelaars in het algemeen, centrale
verwerkingseenheden, randapparatuur en alle andere inrichtingen invoeren, uitvoeren, kopen,
verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren en onderhouden;
Het bevorderen van de inrichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties,
deelnemingen of belangen op welke wijze dan ook in andere ondernemingen, de vennootschap
mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden voor depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
maatschappelijk doel verband houden, de functie van vereffenaar van vennootschappen. Zij
mag aan alle onderaannemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een
gelijkaardig of bijkomend doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag tevens de activiteit van het verwerven,
in portefeuille houden en verkopen van participaties doen, in gelijk welke vennootschap, al dan
niet middels het uitoefenen van een bestuursopdracht.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.”
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Het voorwerp van de verkrijgende vennootschap “THE NEW STUDIO” luidt als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden onder meer in de
financiële sector alle activiteiten die verband houden met nieuwe technologie, in de meest
ruime zin:
• De studie, het onderzoek, het bedenken, de productie, de ontwikkeling, de
verwezenlijking, de exploitatie, de programmatie, de distributie, de verspreiding, het
beheer, de commercialisering, de verhuring, de beschikbaarstelling, het onderhoud, de
bewaring en de uitgave:
- van alle vormen van software en de toepassing ervan, met inbegrip van de digitale
en numerieke technologie;
- van interactieve, audiovisuele of multimedia en afgeleide programma's op elke
analoge, numerieke, chemische en andere drager, alsook op telefonienetwerken
(Internet), satellieten, lokaal, kabels en andere of op elke tot op heden bekende en
onbekende drager;
- van diverse computerprogramma's voor alle sectoren;
- van
websites,
netwerken,
smartphonetoepassingen
en
andere
telecommunicatietools en alle diensten die daaraan gekoppeld zijn van
interactieve en multimediaprogramma's;
- van webplatformen;
- van infrastructuur die gericht is op de totstandkoming van elektronische
communicatie tussen ondernemingen onderling en ondernemingen en
particulieren;
- van databases, dragers en distributiekanalen.
• Het verstrekken van diensten inzake consultancy, opleiding, technische expertise,
conferenties, alsook de verspreiding van kennis en studieverslagen in verband met
onder meer multimedia, software en andere toepassingsmogelijkheden.
• De ontwikkeling, aankoop, verkoop, toewijzing of inlicentieneming van materiële of
immateriële activa.
• Medewerking aan het onderzoek, het verstrekken van adviezen en aanbevelingen, het
beheer, het management en andere consultancydiensten in verband met nieuwe
technologie in de meest ruime zin.
• Het verlenen van administratieve en IT-diensten.
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van
nieuwe producten en/of nieuwe vormen van technologie en de toepassingen ervan.
• De implementatie, toewijzing, acquisitie, het beheer, de verkoop, de verhuring, en elke
andere wijze van beschikking, bescherming, bewaring en valorisering van
intellectuele-eigendomsrechten.
Bovenstaande opsomming is niet exhaustief, met dien verstande dat de vennootschap alle
handelingen mag stellen die op welke wijze ook leiden tot het verwezenlijken van haar
voorwerp.
De vennootschap kan bovendien zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in participatie met derden, alle commerciële,
financiële, roerende en onroerende transacties doen die (1) hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met de verwezenlijking van haar
voorwerp of (2) die de verwezenlijking ervan ten goede komen.
De vennootschap kan borg staan voor derden en een mandaat uitoefenen van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar in elke vennootschap, vereniging of onderneming.
Zij beschikt in het algemeen ten volle over de volledige rechtsbekwaamheid om alle
handelingen te stellen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
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houden met haar voorwerp, of die van die aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dat
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens zowel in België als in het buitenland op welke manier en in
welke vorm ook investeren in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen en in alle andere rechtspersonen, ongeacht hun rechtsvorm,
onder meer door te beleggen in aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten van
welke aard ook.
Zij kan elke nuttige bijstand verstrekken in welke vorm ook aan ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen en aan andere rechtspersonen waarin zij geïnvesteerd heeft.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan bepaalde
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, moet de vennootschap in
verband met het stellen van die handelingen zich voorafgaand onderwerpen aan die
voorwaarden.”

De Splitsing is slechts definitief voltrokken van zodra de algemene vergaderingen van
beide Vennootschappen hiertoe hebben besloten. De notariële besluitvorming van de
algemene vergaderingen van FLOW PILOTS en van THE NEW STUDIO zullen gelden als
authentieke akte van Splitsing.
Deze authentieke akte zal overeenkomstig art. 12:70
van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbanken en bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Vanaf de voormelde publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal de Splitsing
tegenstelbaar zijn aan derden.
2.

RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN
DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

Als vergoeding voor de bedrijfstak die door de voorgenomen Splitsing door
overneming wordt overgedragen naar THE NEW STUDIO zullen de aandeelhouders
van FLOW PILOTS in totaal tweeduizend zeshonderd vijftig (2.650) A-aandelen van
THE NEW STUDIO ontvangen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Aangezien 27.248 van de 27.250 aandelen van FLOW PILOTS in handen zijn van Cipal
Schaubroeck NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd
te Cipalstraat 3, 2440 Geel en met ondernemingsnummer 0664.474.051, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, zullen deze 2.650 aandelen integraal aan Cipal
Schaubroeck NV toekomen.
Cipal Schaubroeck NV maakt zich sterk dat de aandeelhouders van de resterende 2
aandelen in Flow Pilots afzien van eender welke vergoeding, zowel in aandelen als in
geld, voor deze Splitsing door overneming.
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3.

DATUM VANAF WANNEER DE AANDELEN IN
VENNOOTSCHAP RECHT GEVEN OP WINSTDEELNAME

DE

VERKRIJGENDE

THE NEW STUDIO werd opgericht op 20 oktober 2020 en start haar werkelijke
activiteiten slechts na deze splitsing en de gelijktijdig daarmee uitgevoerde
kapitaalsverhogingen en overdrachten van bedrijfstakken. Het eerste boekjaar van
THE NEW STUDIO zal daarom ook een verlengd boekjaar zijn dat zal eindigen op 31
december 2021. Om deze reden zullen alle aandelen die uitgegeven worden, hetzij
naar aanleiding van de oprichting op 20 oktober, hetzij naar aanleiding van de
kapitaalsverhoging voorzien op 17 december 2020, hetzij door deze voorgenomen
splitsingsoperatie, delen in de winst of het verlies van THE NEW STUDIO voor het
volledige boekjaar 2020-2021.
Er worden verder geen bijzondere regelingen hiervoor voorzien.
4.

DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN
VENNOOTSCHAP ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE
VENNOOTSCHAP;

De bedoeling is om de Splitsing door te voeren overeenkomstig de wettelijk te
respecteren termijnen en uiterlijk op 31 december 2020. De verrichtingen van de
bedrijfstak “Buck-e” van FLOW PILOTS worden in dat geval geacht retroactief met
ingang van 1 oktober 2020 te hebben plaatsgevonden voor rekening van THE NEW
STUDIO.
5.

VERKLARINGEN EN WAARBORGEN

Cipal Schaubroeck NV geeft als meerderheidsaandeelhouder een aantal verklaringen
en waarborgen met betrekking tot de overgedragen activa en passiva van Flow Pilots
naar The New Studio.
Deze verklaringen en waarborgen zullen worden opgenomen in een afzonderlijke
overeenkomst tussen Cipal Schaubroeck en The New Studio NV.
Cipal Schaubroeck NV maakt zich sterk dat de minderheidsaandeelhouders van Flow
Pilots, die samen 2 aandelen hebben, zich akkoord verklaren met deze verklaringen
en waarborgen.
6.

OVERIGE BEPALINGEN

Er zijn geen aandeelhouders van FLOW PILOTS met bijzondere rechten zodat er ook
geen andere rechten worden toegekend door THE NEW STUDIO behalve de uitgifte
van de vermelde 2.650 nieuwe aandelen. Er zijn geen andere effecten dan aandelen.
Alle betrokken partijen zijn akkoord om gebruik te maken van de mogelijkheden
geboden in Artikel 12:65 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zodat
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er geen bijzonder verslag en geen verslag van de commissarissen zal opgemaakt
worden. Er is hiervoor dan ook geen bezoldiging voorzien.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de
bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.
De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan THE NEW STUDIO over te dragen
delen van de activa en passiva van FLOW PILOTS wordt weergegeven in bijlage 1.
Wanneer een gedeelte van de activa of passiva niet eenduidig in het splitsingsvoorstel
wordt toebedeeld en interpretatie hierover geen uitsluitsel geeft worden deze activa
of passiva geacht deel te blijven uitmaken van FLOW PILOTS en geen deel te vormen
van het voorwerp van de Splitsing door overneming.
Zoals in punt 2 aangegeven zijn slechts 2 van de 27.250 aandelen van FLOW PILOTS
niet in het bezit van Cipal Schaubroeck NV, en zijn deze 2 aandelen in handen van
verwante vennootschappen. Om die reden stemmen alle betrokken partijen er mee
in om de 2.650 aandelen van THE NEW STUDIO integraal aan Cipal Schaubroeck NV
toe te kennen.
Cipal Schaubroeck NV maakt zich sterk dat de aandeelhouders van de resterende 2
aandelen in Flow Pilots afzien van eender welke vergoeding, zowel in aandelen als in
geld, voor deze Splitsing door overneming en om die reden worden alle uit 2.650 te
geven A-aandelen toegekend aan Cipal Schaubroeck NV.
Gedaan te Antwerpen op vrijdag 30 oktober 2020.

De raad van bestuur van FLOW PILOTS

De raad van bestuur van THE NEW STUDIO

Bijlage 1: - Staat van activa en passiva op 30 september 2020 – Opsplitsing tussen Flow
Pilots en Buck-e
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Flow Pilots CV
F. Rooseveltplaats 12-14
2060 Antwerpen
BE0842,238,033
Balanspositie op datum van 30 september 2020
Activa

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

Waarvan
Restvennootschap Flow Pilots

Saldo

Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen
Netto-boekwaarde

358 257,00
-84 700,00
273 557,00

84 700,00
-84 700,00

Materiële vaste activa

Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen
Netto-boekwaarde

190 251,23
-156 473,84
33 777,39

188 674,38
-156 473,84
33 777,39

Financiële vaste activa incl. gestorte borgtochten

Boekwaarde

23 006,19

23 006,19

Voorraden (goederen in bewerking)

Bedrijfstak Buck-e

273 557,00
273 557,00

80 771,98

80 771,98

Handelsvorderingen

634 044,12

622 802,12

Overige vorderingen

30 285,07

30 285,07

868 343,74

868 343,74

33 447,20

33 447,20

1 977 232,69

1 611 661,71

365 570,98

Eigen vermogen

336 968,73

333 238,47

3 730,26

Resultaat van het boekjaar

438 029,02

438 029,02

0,00

0,00

Financiële Schulden

750 000,01

400 000,01

350 000,00

Handelsschulden

129 246,80

124 606,08

4 640,72

69 410,88

69 410,88

0,00

0,00

143 809,28

143 809,28

0,00

0,00

109 767,97

102 567,97

7 200,00

1 977 232,69

1 611 661,71

365 570,98

Beleggingen en liquide middelen
Overlopende rekeningen

Totaal van de Activa

11 242,00

Passiva

Voorzieningen

Schulden mbt belastingen, BTW en bedrijfsvoorheffing
Schulden mbt RSZ, bezoldigingen en andere sociale schulden
Provisies voor vakantiegeld, eindejaarspremie, variabele verloning
Overige schulden
Overlopende rekeningen

Totaal van de Passiva

