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Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen met betrekking tot de wijziging van het voorwerp en van de doelen van de
Vennootschap
Beste aandeelhouders,
Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019
(hierna "WVV"), heeft de raad van bestuur van Materialise NV (hierna de "Vennootschap") de eer u dit
verslag voor te leggen over het voorstel tot wijziging van het voorwerp en van de doelen van de
Vennootschap.
Motivering van het voorstel tot wijziging van het voorwerp en van de doelen van de Vennootschap
De raad van bestuur van de Vennootschap is van mening dat het raadzaam is het voorwerp en de doelen
van de Vennootschap als volgt te wijzigen:






het expliciet vermelden van de activiteiten in het domein van software toepassingen en van de
werkzaamheden in alle bedrijfssectoren, evenals het expliciet vermelden dat de Vennootschap
alle daden mag stellen van welke aard dan ook, die rechtstreek of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp;
het expliciet vermelden dat de Vennootschap naast een winstverdelingsdoel, ook tot doel heeft
om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact te
hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen; en
het aanbrengen van een aantal (niet-inhoudelijke) wijzigingen teneinde de nieuwe terminologie
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen correct te reflecteren.

De voorgestelde (inhoudelijke) wijzigingen zijn ingegeven, enerzijds door de wens om de volledige
portfolio van de activiteiten en mogelijkheden van de Vennootschap weer te geven in haar voorwerp en
doelen, en anderzijds door de wens van de Vennootschap om het zgn. B-CORP-statuut te verkrijgen.
Het voormeld B-CORP-statuut kan enkel worden verkregen nadat de Vennootschap bepaalde wijzigingen
heeft gemaakt aan haar voorwerp en doelen (artikel 4), en heeft verduidelijkt in haar statuten (artikel 23)
dat de Vennootschap en haar aandeelhouders erop toe zien dat de bestuurders bij hun besluitvorming
rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en
economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien
van (de belangen van) derden zoals (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers,
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, (iii) de gemeenschappen
(verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de Vennootschap, haar
dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen, (iv) het lokale en globale
milieu, (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
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dochtervennootschappen. Het is hierbij belangrijk op te merken dat geen van de voormelde partijen een
voorrang kan eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders zullen telkens autonoom en discretionair
de diverse belangen afwegen die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van
het vennootschapsbelang kunnen dienen. Het herwerkte artikel 23 van de statuten zal in geen geval,
uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe kennen aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin
is die bepaling bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden,
aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale
bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de Vennootschap.
Door het verkrijgen van het B-Corp statuut zal de Vennootschap bijkomend kunnen aantonen dat zij zich
vrijwillig wenst te houden aan bepaalde normen op het gebied van transparantie, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De Vennootschap benadrukt op die manier ook dat het
uitdrukkelijk oog heeft voor de belangen van alle stakeholders van de Vennootschap.
Voorstel tot wijziging van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
Het huidige artikel 4 van de statuten van de Vennootschap stelt het volgende:
"ARTIKEL 4: DOEL
De vennootschap heeft tot doel: het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisatie van
additieve manufacturing en aanverwante technologieën en alle dienstverlenings -, engineering
en holdingactiviteiten in dit verband. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de
inrichting, de uitbating, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, het onderhoud, de
verkaveling, de horizontale verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede -eigendom, de
leasing, de prospectie, de promotie onder alle vormen, van alle onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen,
verhandelen van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen,
al
dan
niet
onder
de
vorm
van
handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het beheren van deze beleggingen en
participaties;
het verlenen van advies, management en andere diensten aan alle verbonden
vennootschappen of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins, de leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over
diezelfde vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie , inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het har e, of van aard is de uitoefening van haar doel te
bevorderen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel."
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Gelet op bovenstaande motivering, stellen we dan ook voor om artikel 4 van de statuten te wijzigen
(waarbij doorgestreepte woorden worden verwijderd en onderlijnde woorden worden toegevoegd)
teneinde het als volgt te laten luiden:
" ARTIKEL 4: DOEL VOORWERP - DOELEN
De vennootschap heeft tot doel voorwerp: het onderzoek, de ontwikkeling en de
commercialisatie van additieve manufacturing en aanverwante technologieën en alle
dienstverlenings-, engineering en holdingactiviteiten in dit verband, inbegrepen software
toepassingen. Dit alles in de meest ruime zin en voor alle bedrijfssectoren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft tevens tot doel voorwerp:
de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de
inrichting, de uitbating, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, het onderhoud, de
verkaveling, de horizontale verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede -eigendom, de
leasing, de prospectie, de promotie onder alle vorme n, van alle onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen,
verhandelen van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen,
al
dan
niet
onder
de
vorm
van
handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het beheren van deze beleggingen en
participaties;
het verlenen van advies, management en andere diensten aan alle verbonden
vennootschappen of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins, de leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over
diezelfde vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deeln eming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het doel
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aa rd is de uitoefening van
haar doel voorwerp te bevorderen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële aard welke aard dan ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel voorwerp.
De vennootschap heeft een winstverdelingsdoel. Daarnaast stelt de vennootschap zich tot
doel om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact
te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen."
***
Wij vragen u om de voorgestelde wijziging aan artikel 4 van de statuten van de Vennootschap goed te
keuren tijdens de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden voor notaris op 5 november
2020.

Gedaan te Leuven, op ______________ 2020.
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Voor de Raad van Bestuur

___________________________

___________________________

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:
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