
BAV van de aandeelhouders van nv Growners – 21-09-2020 
 

Antwoorden van de management op vragen van aandeelhouder. 
 
Het huidige document wordt als bijlage bij het process verbaal van de algemene vergadering 
gevoegd 
 
Onder punt 1 van de agenda: 
 
Deze buitengewone algemene vergadering vindt plaats onder Covid 19 beperkingen en toch 
bevat het proces verbaal opgemaakt op 10 augustus 2020 geen enkele toelichting over de 
impact van Covid 19 op de werking en resultaten van de vennootschap. Kunnen we de situatie 
en de vooruitzichten inventariseren? Zijn er een tussentijdse balans en een resultatenrekening 
beschikbaar? Zo nee, is het dan niet beter om de BAV uit te stellen tot de eerste cijfers over 
de impact van Covid 19 beschikbaar zijn?  
 
De Covid 19 verplicht ons om de BAV te organiseren met uitzonderlijke maatregelen die voor 
de gezondheid van iedereen zorgt. Er is echter geen verband tussen deze gezondheids en 
economische crisis en de beslissingen op de AGE agenda. Het is daarom niet nodig om hier de 
impact van Covid 19 op de activiteit van de Vennootschap uitvoerig te beschrijven, maar 
eerder, waar van toepassing, in een persbericht gericht aan alle aandeelhouders, om  de 
gelijke behandeling van de aandeelhouders te vrijwaren. We kunnen echter de belangrijkste 
markttrends samenvatten, die voor ons vanzelfsprekend lijken: 
 
• een impact op de interne werking van ons bedrijf zoals elk ander. Vooral op het gebied van 
telewerken en teleconferenties 
• in onze externe relaties was de impact meervoudig: 
 

o het tijdelijk uitstel van veel notariële akten. De eerste helft van de oefening was 
uitstekend en tot op heden zijn alle geplande handelingen afgerond zonder enige 
annulering 
 

o het stopgezet van bezoeken tijdens 2-3 maanden. Hierdoor ontstond een "daling" van 
de activiteit vooral op het niveau van inzittende kandidaten. Anderzijds weinig of geen 
gevoel op het niveau van de investeerders (gehuurde goederen). Voor de komende 
maanden verwacht het management dezelfde trend 

 
o rem van banken in het kader van hun beleid om nieuwe kredieten toe te kennen. 

Gelukkig heeft de Vennootschap kort voor de crisis verschillende overnames gedaan 
en diverse kredietovereenkomsten gesloten. Daarom bestaat deze uit een goede 
voorraad, waarvan de financiering niet ter discussie staat. 
 

Over het algemeen verwacht het management een goed boekjaar dat eind september 2020 
afgesloten zal worden. We blijven optimistisch voor het volgende boekjaar, ook al nodigt de 
onzekerheid over de evolutie van de gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan ons uit om 
voorzichtig te zijn, onverschillig wie. 
 



Onder punt 2 van de agenda : 
 
Wat is de impact van een mogelijke schrapping van de beursnotering op: 
 
1 ° obligatiehouders, personen die een rechtstreekse lening aan de vennootschap hebben 
verstrekt? Geen impact 
 
2 ° de mensen die via een crowdfunding geld aan het bedrijf hebben geleend? Geen impact 
 
Hoe gaan we deze mensen informeren over de situatie bij Growners? 
 
Zodra het bedrijf vanuit de beursnotering wordt geschrapt, zal deze blijven communiceren 
zoals in het verleden, met name via een jaarlijkse deponering van rekeningen bij de BNB. Deze 
schrapping heeft daarom geen gevolgen voor deze verschillende investeerders. 
 
Is er een verschil in de behandeling van mogelijke belangenconflicten in een beursgenoteerd bedrijf 
en in een niet-beursgenoteerd bedrijf? Wat zijn concreet de verschillen tussen de Corporate 
Governance Code 2020 voor beursgenoteerde ondernemingen en de Buyse III-code voor niet-
beursgenoteerde ondernemingen? Welke consequenties heeft dit specifiek voor de operationele 
werking van Take-Up Invest, waar Vincent Schobbens de belangrijkste eindbegunstigde is en waar 
Growners een dubbele functie heeft als partner en minderheidsaandeelhouder? 
 
Growners is momenteel geen "beursgenoteerd" bedrijf in de zin van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. Growners zal daarom de regels die van toepassing zijn op "niet-
beursgenoteerde" bedrijven blijven toepassen, zoals in het verleden het altijd is geweest, met name 
wat betreft belangenconflicten. Evenzo was de Corporate Governance Code niet op haar van 
toepassing, aangezien ze niet "beursgenoteerd" was in de juridische zin van het woord. Dus ook daar 
verandert er niets. Ten slotte is de Buysse Code optioneel, maar het bedrijf voldoet aan de 
belangrijkste bepalingen. De schrapping zal dus geen impact hebben op de operationele werking van 
de vennootschap, noch op de werking van Take-up Invest (die dezelfde huidige status behoudt). 
 
Welke positie nemen de verschillende partners in de “SPV” (special purpose vehicles) Own Premises 
Invest en Intergrown Invest? Bij eerdere algemene vergaderingen werd het feit dat Growners 
beursgenoteerd is als een pluspunt voor deze partners gepresenteerd. 
 
De positie van de verschillende partners varieert afhankelijk van hun eigen situatie en hun eigen 
gevoelens. Als het voor sommigen een positief punt is om met een beursgenoteerde onderneming te 
werken, kan het voor anderen juist een reëel probleem zijn (regelgevende en / of interne beperkingen, 
gebrek aan vertrouwelijkheid, reputatierisico, enz.) zelfs een regelrechte preventie. Dit is in elk geval 
een bron van vragen voor al onze bestaande en vooral potentiële partners, met de negatieve gevolgen 
die worden vermeld in het speciaal verslag over de geplande schrapping. 
 
Heeft de beursnotering invloed op een mogelijk minderheidsaandeel? Is het nog voldoende om 1% 
van de aandelen aan te houden of wordt deze limiet gewijzigd als de beursnotering wordt geschrapt?  
Het schrappen van de beursnotering heeft geen gevolgen. 
 
Wat gebeurt er na de schrapping van de beursnotering ? Blijven de aandelen gedematerialiseerd of 
worden ze allemaal geregistreerd? Is het nog steeds mogelijk om via de Euronext Expert Market te 
handelen, hoe illiquide deze ook is?  
 



Zoals uitgelegd in het speciaal verslag over de geplande terugtrekkingsoperatie, zal het mogelijk zijn 
om de effecten te verhandelen op de Euronext Expert Market (ex-Openbare Verkoopen Markten). We 
zijn er niet van overtuigd dat het minder liquide is dan Euronext Access (ex-Vrije Markt) gezien het 
vrijwel volledig ontbreken van transacties in Growners aandelen op de Euronext Access-markt. De 
geplande operatie bevat geen bepaling om de dematerialisatie van effecten te wijzigen. Over dit punt 
moet, indien nodig, een ander besluit worden genomen. 
 
Onder punt 3 van de agenda : 
  
Op de algemene vergadering van 10/2/2020 gaven de bedrijfsrevisoren een "onder voorbehoud 
mening" vanwege de overwaardering van de Tetrys aandelen in de Growners activa. Met de volgende 
opmerkingen: 
“Echter heeft de directie van het bedrijf ons bevestigd dat een operatie met een potentiële marge van 
meer dan 2 miljoen € de komende weken inderdaad ondergebracht zal worden in het TETRYS bedrijf. 
Deze operatie zou tot gevolg hebben dat de overwaardering en de daarmee verband houdende reserve 
teniet worden gedaan. " 
 
Het bedrijfsdirektie heeft inderdaad in de loop van het jaar een veelbelovende acquisitie gerealiseerd, 
gedeeltelijk binnen de dochteronderneming van Tetrys, maar vooral binnen de dochteronderneming 
van IGI die gedeeltelijk eigendom van Tetrys uitmaakt. 
 
Momenteel worden reeds eigen aandelen gehouden, tot 4,855 € per aandeel van het actief. Kunnen 
we deze waarde nog rechtvaardigen als we toestemming vragen om 90% extra aandelen van 1,46 € te 
kopen? 
 
De drempel die u noemt, vormt een minimum en is geïnspireerd door wat er in het verleden door de 
Raad van Bestuur werd goedgekeurd, gewoon toegepast op de waargenomen prijs van het aandeel. 
Dit wordt in het speciaal verslag gespecificeerd met betrekking tot de geplande 
terugtrekkingsoperatie. Dit zou de titel enige liquiditeit moeten geven, wetende dat geen enkele 
aandeelhouder wordt gedwongen zijn effecten tegen deze prijzen te kopen of te verkopen. De 
waardering van de aangehouden effecten is onafhankelijk van de prijs gezien het gebrek aan liquiditeit 
van het effect. Deze waardering is tot nu toe gehandhaafd als onderdeel van een 
continuïteitsbenadering. 
 
We vragen toestemming om aandelen te kopen en te verkopen. Hoe verloopt dit in de praktijk zodat 
alle aandeelhouders gelijk worden behandeld? 
 
De eventuele orders worden door onze financiële tussenpersoon op de overeenkomstige markt 
overgedragen. Er is geen sprake van discriminatie aangezien deze markt anoniem is. We weten niet of 
er inderdaad een tegenhanger zal zijn noch de oorsprong van zijn order. 
 
Ik vond de volgende verklaringen terug omtrent de doorverkoop van eigen aandelen (als ze niet 
vernietigd worden): "Als het bedrijf de aandelen wil verkopen, moeten ze eerst aangeboden worden 
aan de bestaande aandeelhouders. Op dit manier, kunnen ze eventueel hun bestaande actiepakket 
aanvullen ». Hoe gaan we verder in de praktijk? 
 
Dit lijkt ons tegengesteld te zijn tegenover het punt dat in uw vorige vraag (gelijke behandeling) aan 
de orde heeft gesteld. We zijn eerder van mening dat dit niet van toepassing is op effecten die worden 
verhandeld op een georganiseerde markt zoals Euronext. 
 
 



Bovendien moet bij de inkoop van aandelen van een naamloze vennootschap de balans altijd worden 
gecontroleerd door de algemene vergadering die over deze inkoop beslist. Vandaar mijn eerste vragen 
onder dit punt, omdat het boeken van waardeverminderingen op eigen aandelen en vooral op Tetrys 
aandelen deze balansbeheersing sterk kan beïnvloeden. Wat is het maximale bedrag dat kan worden 
betaald volgens de balanscontrole? Wordt het berekend op de balans op 30-9-2019 of werken we met 
recentere cijfers?  
 
We verwijzen u naar onze eerdere antwoorden met betrekking tot de reeds aangehouden eigen 
aandelen en de situatie van de Tetrys dochteronderneming. Eveneens naar het speciaal verslag over 
de geplande opname met betrekking tot de bepaling van het maximale bedrag dat kan worden betaald. 
 
Waarom stellen we een minimumprijs voor, maar geen maximumprijs op de buitengewone algemene 
vergadering?  
 
Omdat het meer gaat om het verzekeren van liquiditeit tegen een minimumprijs en niet andersom. 
Het is duidelijk dat het de verantwoordelijkheid van het management is om te verwerven tegen prijzen 
die hij redelijk en gerechtvaardigd acht in het belang van de vennootschap, zoals voor al zijn aankopen 
van roerende en onroerende goederen en diensten. 
 
De beschrijving van de minimumprijs is een formule, kan deze worden vervangen door de momenteel 
bekende cijfers: 90% van 1,46 (koers bekend op 31-1-2020) = 1,314 €? 
 
De minimum behouden prijs die wordt gehanteerd is degene die werd vastgesteld tijdens de 
Raadsbeslissing. 
 
Als we de evaluatie van de eigen reeds aangehouden aandelen in stand houden op 4,855 €, kunnen 
we dit bedrag dan als maximale prijs toevoegen aan de beslissing van de vergadering? 
 
Zie onze opmerking over het instellen van een maximumprijs. Bovendien, zelfs hadden we moeten 
kiezen voor een maximumprijs, de autorisatie die zou worden verleend aan de huidige omzet over een 
periode van drie jaar, het vaststellen van een absoluut bedrag zou ons niet gepast hebben geleken. 
 
 
Onder punt 4 van de agenda : 
 
Hoe gaan we dit in de praktijk brengen? Plaatsen we een bestelling voor 130.000 stuks aan 1,314 €? 
Of kan de aankoopprijs variëren? 
 
Het aantal titels en de aangeboden prijzen zullen door het management worden bepaald in functie van 
de evolutie van de markt en de evolutie van aandelekoers. 
 
- Ook hier heb ik een probleem: er wordt geen maximumprijs in punt 3 aangeboden, maar ik neem aan 
dat deze vraag al werd beantwoord in punt 3. Inderdaad. 
 
Om misverstanden te voorkomen, vraag ik toch expliciet: in punt 4 vragen we alleen toestemming om 
aandelen te kopen via Euronext Access, en niet om de reeds gekochte aandelen te kunnen verkopen? 
 
Nee, in punt 4 wordt er wel degelijk voor verwerving evenals voor vervreemding (= verkoop) 
toestemming gevraagd. 
 
 



Met betrekking tot mijn vorige opmerking over handelen via de Euronext Expert Market (de vroegere 
“openbare veiling”) in punt 2, heeft het bedrijf het recht, na eventuele goedkeuring van punten 3 en 4 
van de agenda , om eigen aandelen in te kopen via de Euronext Expert Market (als de prijs voldoet aan 
de voorwaarden) of kunnen we alleen rechtstreeks kopen van een aandeelhouder in uitvoering van 
punt 3 (na de 3 maanden in punt 4) en de aandelen op de Euronext Market Expert blijven 
voorbehouden aan andere potentiële kopers? 
 
Het bedrijf zal orders op de markt plaatsen waarop transacties op Growners titels mogelijk zijn. 
 

* * * * 
 


