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JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET ART
95 WB VENN
Geachte aandeelhouder,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen terzake hebben wij het genoegen u verslag uit
te brengen over de activiteiten van Elbimmo gedurende het boekjaar dat liep van 1 januari 2016 tot en
met 7 november 2016, alsook u de jaarrekening per 7 november 2016 voor te leggen.

Analyse van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Elbimmo
Elbimmo heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een verlies van 347.50 €.
Het boekjaar van Elbimmo werd ingekort tot 7 november 2016 naar aanleiding van een beslissing van
de raad van bestuur van Elbimmo NV en de raad van bestuur van Materialise NV om Elbimmo NV te
laten opgaan in Materialise NV door een geruisloze fusie die gepaard gaat met een overgang van het
vermogen van Elbimmo NV. Hierdoor werd de Elbimmo NV op 7 november 2016 gefuseerd met
Materialise NV.

Verhoging en volstorting van het maatschappelijk kapitaal
Geen wijzigingen ten opzichte van vorig boekjaar.

Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben
plaatsgevonden.
Zoals vermeld in het jaar verslag over de goedkeuring van de jaarrekening van 31 december 2015 werd
de vennootschap gefuseerd met Materialise NV, als overnemende vennootschap op 7 november 2016.
Er ztln geen andere gebeurtenissen te vermelden.

Onderzoek en ontwikkeling
Er zrln geen nieuwe feiten te melden met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling

Belangrijke risico's en onzekerheden.
Êr zln geen belangrijke risico's en onzekerheden

Belangenconflict
Tijdens het afgelopen boekjaar werd geen melding gemaakt van belangenconflicten

Bijkantoren
Elbimmo NV heeft geen bijkantoren

Wij vezoeken u de jaarrekening en de resultaatsbestemming, zoals hierin voorgelegd, goed te keuren
en kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het
boekjaar van 1 januari 2016 tot en met 7 november 2016.
Gedaan te Leuven, op 22 mei 2017.

Peter Leys
Voorzitter

Wilfried Vancraen
Bestuurder

