
Deminor aan uw zijde
tijdens de coronacrisis
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De expertise van Deminor ten dienste 
van bedrijfsleiders en bestuurders

Afsluiting van de 
jaarrekening, risicoanalyse 
en dividenden

Organisatie van het 
bestuursorgaan

Communicatie met  
aandeelhouders en organisatie 
van de algemene vergadering

De Covid-19 pandemie treft bedrijven op verschillende niveaus. Hoewel de gezondheid 
van iedereen de hoogste prioriteit blijft, moeten bedrijfsleiders en bestuurders 
tegelijkertijd het voortbestaan van hun onderneming waarborgen, uitzonderlijke 
maatregelen nemen, en hun aandeelhouders geruststellen. Deminor staat bedrijfsleiders 
en bestuurders bij om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Ons doel: u helpen om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen en te 
communiceren met uw aandeelhouders!
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Wat moeten bedrijfsleiders in deze uitzonderlijke 
omstandigheden doen?
Wat vertellen ze aan hun aandeelhouders?

Een grondige risicoanalyse en optimale cashflowplanning uitvoeren

In de eerste plaats moeten de gevolgen en risico's van de COVID-19-crisis worden 
gemeten om te kunnen beschikken over realistische begrotingsprognoses en een 
cashflowplan voor de komende maanden.

De impact van de crisis zal voor elk bedrijf verschillend zijn: volledige sluiting of niet, 
aanzienlijke of zelfs totale omzetdaling, onevenwichtigheid tussen vaste kosten en 
personeelskosten, enz.

Het is bijzonder moeilijk om te anticiperen op wat de crisis zal betekenen voor klanten, 
eindgebruikers, belangrijke leveranciers of strategische partners, of voor elke sector in 
zijn geheel.

Er moet dus rekening worden gehouden met alle beschikbare informatie, met inbegrip 
van de mogelijkheid voor de onderneming om te genieten van financiële steun of andere 
maatregelen die door de federale overheid of door regionale of lokale overheden worden 
uitgevaardigd.
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Wat te doen indien de jaarrekening per 31 december 
2019 reeds is afgesloten en het bedrag van de 
dividenden reeds is vastgesteld? 

Alle transacties tot en met 31 december 2019 zijn reeds geboekt, maar de COVID-19 
pandemie is een belangrijke gebeurtenis die zich na het einde van het boekjaar heeft 
voorgedaan en die de financiële positie van de onderneming kan en zal beïnvloeden.

Als de jaarrekening en het jaarverslag al verspreid werden, zoals bij sommige 
ondernemingen het geval is, vereist een wijziging van het dividendvoorstel de opmaak 
van een nieuwe jaarrekening.

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk: de dividenduitkering volledig annuleren, het 
bedrag verlagen of de betaling uitstellen tot de situatie het toelaat.
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Hoe organiseer je het bestuur van de onderneming 
in de huidige context?

Meer dan ooit moeten bedrijfsleiders en bestuurders een grondig en voortdurend inzicht 
hebben in de situatie van de onderneming en haar evolutie, hierbij gebruik makend van 
alle betrouwbare instrumenten die tot hun beschikking staan.

Dit kan betekenen dat het bestuursorgaan (en eventueel het auditcomité!) vaker moet 
vergaderen.

Het bestuursorgaan kan te allen tijde schriftelijke besluiten nemen, maar deze moeten 
met eenparigheid van stemmen worden genomen.

In het kader van de huidige omstandigheden heeft de federale overheid daarom 
toegestaan dat de bestuursorganen vanop afstand kunnen vergaderen, ook al is dit niet 
in de statuten voorzien.

De overheid biedt ook een oplossing voor beslissingen die voor een notaris 
moeten worden genomen. Het is in dit geval voldoende dat een bestuurder of een 
gevolmachtigde van het bestuur fysiek aanwezig is, en dat de rest van het bestuur vanop 
afstand deelneemt.
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In tijden van crisis is een transparante communicatie
met de aandeelhouders onmisbaar!

Niets zeggen tegen de aandeelhouders, of hen vertellen dat de impact nog niet duidelijk 
is, is geen optie. Het gaat er niet zozeer om hen onberispelijke cijfers voor te leggen, maar 
om hen te laten zien hoe de onderneming met de crisis omgaat, welke maatregelen er 
worden genomen, en hoe het de risico's en de gevolgen voor de financiële situatie en de 
cashflow in de hand houdt en beheerst.

Dit is een belangrijk moment voor een transparante communicatie met de aandeel-
houders. In de huidige context staat open communicatie ook gelijk met een 
vertrouwensrelatie.

Maar zelfs in KMO's waar het aandeelhouderschap beperkt is (soms zelfs vanuit dezelfde 
familietak!), is het ondenkbaar om de algemene vergadering fysiek bijeen te roepen.

Daarom heeft de federale regering besloten om alle bedrijven toe te staan hun algemene 
vergaderingen vanop afstand te houden, ook al was dit niet voorzien in hun statuten.

Bedrijven hebben twee opties:

1 Hun algemene vergadering vanop afstand organiseren. Hiervoor moeten er 
technische oplossingen en regels worden bepaald om de identiteit van de 
aandeelhouders te controleren en hen in staat te stellen vragen te stellen en vanop 
afstand te stemmen. Stemmen bij volmacht, met steminstructies, is ook mogelijk.

2 De datum van de gewone algemene vergadering uitstellen tot wanneer een fysieke 
vergadering opnieuw mogelijk is, wat kan tot 10 weken na de deadline (meestal 30 
juni). Dit uitstel moet duidelijk worden gecommuniceerd aan alle aandeelhouders.
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Financiële 
ondersteuning

Juridische  
ondersteuning

Technische 
oplossingen

Secretariaat
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Deminor assisteert u bij:
• een grondige analyse van de impact en de risico’s gekoppeld aan de crisis (tabel met 

risicoanalyse)

• een realistische prognose en cashflowplanning voor de komende maanden

• de behandeling van de pandemie als een belangrijke gebeurtenis na 
balansafsluiting

• de afsluiting van de jaarrekening of de herwerking van de reeds afgesloten 
jaarrekening in geval van een aanpassing van de dividenden 

• de aanpassing van eventuele interne waarderingsregels

Financiële 
ondersteuning

1

Deminor 
begeleidt u  
van A tot Z
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Deminor biedt u oplossingen die aangepast zijn aan uw noden:
• uitstel of behoud van de datum van de statutaire algemene vergadering

• mogelijkheid tot het uitvoeren van dringende transacties en naleving van de 
wettelijke voorschriften (kapitaalverhoging, fusie, overdracht van activa, enz.).

• vergadering van bestuursorganen en comités in geval van onbeschikbaarheid van 
de leden (ziekte, overlijden, geen toegang tot virtuele communicatiemiddelen enz.) 

• wettelijke vereisten (volmachten, quorums, nazicht van het 
aandeelhoudersregister)

Juridische  
ondersteuning

2

Deminor 
begeleidt u  
van A tot Z
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Deminor stelt u ter beschikking:
• technische oplossingen die het mogelijk maken om de vergaderingen van de 

bestuursorganen, eventuele comitévergaderingen en algemene vergaderingen op 
afstand te houden, in overeenstemming met de officiële voorzorgsmaatregelen

• systemen die juridische garanties bieden op het gebied van identiteitscontrole, 
vragen die vanop afstand worden gesteld, (anonieme) stemming, opname van 
debatten, enz.

Technische 
oplossingen
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Deminor 
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Deminor vous accompagne de A à Z

Deminor staat in voor:
• het opstellen van juridische documentatie, bijeenroepen van vergaderingen en het 

notuleren ervan

• alle formaliteiten die verband houden met of voortvloeien uit de algemene 
vergadering of uit handelingen die in noodgevallen moeten worden verricht

Deminor 
begeleidt u 
van A tot Z

Secretariaat
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Waarom Deminor?
Al bijna 30 jaar helpt Deminor aandeelhouders, bestuurders en bedrijfsleiders 
om duurzaam waarde te creëren. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen 
de diverse belangen en wordt er gestreefd naar meer transparantie tussen 
de partijen. Het doel is professionalisering en verbetering van de governance 
binnen de onderneming.

Uw garanties
- Onze constructieve en pragmatische aanpak

- Strikt vertrouwelijke behandeling van alle informatie en van onze 
tussenkomst

- Onze flexibiliteit die ons in staat stelt om onze opdracht aan te passen aan 
uw specifieke behoeften

- Onze totale onafhankelijkheid als externe en objectieve expert

- Onze erkende expertise en ervaring op het gebied van corporate governance 
en relaties tussen aandeelhouders, bedrijfsleiders en bestuurders

- Transparante voorwaarden en vergoeding die vooraf in een opdrachtbrief 
worden vastgelegd

Deminor Brussel
Sablon Tower
Joseph Stevensstraat 7
1000 Brussel
T +32 2 674 71 10

Deminor Gent
Planet Business Center
Amelia Earhartlaan 17
9051 Sint-Denijs-Westrem
T +32 9 283 71 10

Voor meer informatie of een offerte op maat:

info@deminor.com  
sgs.deminor.com


