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OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN
(Kort – naamloze vennootschap)
TUSSEN :

De
naamloze
vennootschap
naar
Belgisch
recht,
___________________,
met
maatschappelijke
zetel
te
____________________________, en ingeschreven bij de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder het nummer ___________________,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
bestuurder,

__________________,

hierna genoemd de « Cedent » ;
EN :

De
naamloze
vennootschap
naar
Belgisch
recht,
___________________,
met
maatschappelijke
zetel
te
____________________________, en ingeschreven bij de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder het nummer ___________________,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
bestuurder,

__________________,

hierna genoemd de « Cessionaris » ;
Hierna gezamenlijk genoemd de « Partijen » of, individueel, een « Partij ».
WORDT VOOREERST UITEENGEZET DAT:
[De vennootschap] (hierna de « Vennootschap ») is een naamloze vennootschap naar Belgisch
recht, met maatschappelijke zetel te
, ingeschreven bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer
.
De Vennootschap beschikt over een maatschappelijk kapitaal van
___euro
vertegenwoordigd door _____ aandelen [op naam] [aan toonder], [volledig volgestort] [volgestort
ten bedrage van 1/xde], zonder aanduiding van nominale waarde.
De Vennootschap heeft geen andere titels, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen,
uitgegeven.
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De Cedent heeft de Cessionaris benaderd teneinde hem de deelneming te verkopen die hij in het
kapitaal van de Vennootschap bezit, overeenkomstig de termen en voorwaarden van onde rhavige
overeenkomst (hierna « de Overeenkomst »).
VERVOLGENS WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1: Voorwerp
De Cedent draagt over aan de Cessionaris, die aanvaardt, ___ aandelen [op naam] [aan toonder],
die hij bezit van het kapitaal van de Vennootschap [genummerd van __ tot__] (hierna "de
Aandelen").
Artikel 2 : Eigendomsoverdracht
De eigendom van de overgedragen aandelen overeenkomstig artikel 1 wordt overgedragen aan de
Cessionaris op dag van de ondertekening van de Overeenkomst, [door onmiddellijke inschrijving
van de overdracht in het register der aandelen op naam van de Vennootschap en de
ondertekening hiervan door de Cedent en de Cessionaris].
Artikel 3 : Prijs van de overdracht
Onderhavige overdracht wordt overeengekomen en aanvaard ten belopen van een globale prijs
van EUR ______ (___________ euro).
Artikel 4 : Betaling van de prijs
De prijs van de overdracht is betaald door de Cessionaris op de dag dat hij een g ecertificeerde
bankcheque
voorlegt
aan
de
Cedent
ten
bedrage
van
EUR_______
(____________________________ euro).
Artikel 5 : Verklaring en waarborg van de Cedent
De Cedent waarborgt (i) dat de overgedragen aandelen, bij de ondertekening van de
Overeenkomst, zijn volle en volledige eigendom zijn en dat hij beschikt over stemrecht en over een
dividend gelijk aan dat van andere aandelen uitgegeven door de Vennootschap, (ii) dat zij worden
overgedragen vrij van alle lasten en waarborgen ten behoeve van derden, (iii) dat hij alle aandelen
van de Vennootschap overdraagt waarvan hij eigenaar is en dat hij geen titel of recht in handen
heeft, ontstaan of te ontstaan, betreffende het kapitaal van de Vennootschap, (iv) dat de Aandelen
volledig zijn volgestort en (v) dat zij vrij zijn van elk recht van een andere aandeelhouder of van
een derde met betrekking tot het bezit, de uitoefening van recht of de overdracht van de Aandelen.
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Artikel 6 : Aansprakelijkheid van de Cedent en waarborg van het passief
De Cedent verbindt zich ertoe de Cessionaris te vergoeden, zonder beperking van het bedrag, van
iedere schade voor de Cessionaris die zou kunnen voortvloeien, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit
de inbreuk op de verklaringen en waarborgen vermeld in artike l 5.
Artikel 7 : Herroeping van de Cedent
De Cedent wordt herroepen van zijn mandaat als [bestuurder] [gedelegeerd bestuurder] van de
Vennootschap met [onmiddellijk] effect [op
]. Zijn rechtsgeldig ondertekende
herroepingbrief wordt toegevoegd in bijlage aan de Overeenkomst (bijlage 1).
De Cessionaris verbindt zich er onherroepelijk toe om de volle en volledige kwijting van de Cedent
te stemmen of om te laten stemmen voor de uitoefening van zijn mandaat tot aan zijn herroeping,
tijdens de volgende algemene vergadering van de Vennootschap houdende de jaarrekeningen.
De Cessionaris erkent dat de Cedent zijn [gedelegeerd] bestuurdersmandaat in het belang van de
Vennootschap heeft uitgeoefend en dat geen enkel verwijt of geen enkele fout hem kan worden
toegeschreven betreffende de actuele financiële situatie van de Vennootschap.
Artikel 8: Lopende rekening - aandeelhouder
De lopende rekeningen aandeelhouders en/of bestuurders zijn afgesloten op de dag van
ondertekening van de Overeenkomst. Het bewijs van betaling aan de Vennootschap wordt
toegevoegd in bijlage.
De Vennootschap heeft geen enkele verplichting meer jegens de herroepen aandeelhouders en
bestuurders op de dag van de ondertekening van de Overeenkomst.
De aandeelhouders en bestuurders bevestigen schriftelijk dat zij geen schuldvordering meer
hebben op de Vennootschap. (bijlage)
De rekeningen zijn perfect afgesloten zonder enige reserve.
Artikel 9: Vertrouwelijkheid
Iedere Partij verbindt zich ertoe om het bestaan en de termen van de Overeenkomst strikt
vertrouwelijk te houden en om alle voorzorgsmaatregelen en alle noodzakelijke zorgen te nemen
om de bekendmaking te verhinderen, behalve in geval van voorafgaand schriftelijk akkoord van de
andere Partij, onder voorbehoud van de gevallen waar zij, door een dringende wet, een wet van
openbare orde of voor de rechtbanken, ertoe gehouden zou zijn een gedeelte of de volledige
overeenkomst aan derden bekend te
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maken. De Cedent verbindt zich er bovendien toe o m alle commerciële of financiële informatie
betreffende de Vennootschap waarvan hij kennis heeft genomen in zijn hoedanigheid van
aandeelhouder of tijdens de uitoefening van zijn mandaat, strikt vertrouwelijk te houden.
Artikel 10: Volledigheid van akkoorden en Amendementen
De Overeenkomst vormt het volle en gehele akkoord van de Partijen met betrekking tot haar
voorwerp. Ze komt aldus in de plaats van ieder vroeger akkoord, verklaring of document in de mate
dat het hetzelfde voorwerp betreft.
Iedere wijziging van de Overeenkomst vereist een schriftelijk akkoord van beide Partijen.

[Artikel 11: Andere verplichtingen]
[...]

Artikel 12: Volmacht
De Partijen verlenen een onherroepelijke volmacht aan de heer ___________ om het
aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan te vullen, te ondertekenen en te dateren met
oog op de inschrijving van de overdracht ten behoeve van de Koper en om alle nuttige en
noodzakelijke stappen en formaliteiten te ondernemen voor de perfecte uitvoering van de
Overeenkomst .

Artikel 13: Toepasselijke wet en bevoegde jurisdictie
Onderhavige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
Ieder geschil betreffende de interpretatie, geldigheid, uitvoering of verbreking van de
Overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Gedaan te
, op
200__, in twee originele exemplaren, waarvan iedere
Partij erkent het zijne te hebben verkregen.
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.................................
Cedent

..................................
Cessionaris

Bijlage :

Reserve : dit model dient aangepast te worden aan iedere particuliere situatie.

