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MM 

« Selead » 

Besloten Vennootschap 

Te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1 

----- 

OPRICHTING 

 

Op een maart  

In Ons Kantoor, te 1050 Brussel, Louizalaan 350. 

Vóór Ons, , geassocieerd Notaris te Brussel – tweede Kanton, die zijn ambt 

uitoefent in de besloten vennootschap  geassocieerde 

Notarissen”, 

IS VERSCHENEN: 

De heer , met de Chinese nationaliteit, geboren te Hubei op 9 januari 1979, 

ongehuwd, (rijksregister nummer BIS , 

, (China). 

Hierna onveranderd de “comparant” genoemd, waarvan de identiteit aangetoond is met 

zijn paspoort met numme

Volmacht: 

De comparant is hier vertegenwoordigd door 

 wonende t e volmacht 

die alhier aangehecht zal blijven. 

  Dewelke comparant bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte 

vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een 

onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve 

schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort. 

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn 

hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap 

overhandigd met datum 3 februari 2021, voorgeschreven door artikel 5:4 van het Wetboek van 
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Vennootschappen en verenigingen, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te 

richten vennootschap wordt verantwoord. 

Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval 

van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het 

aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit. 

De comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij vanaf heden 

een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap als 

volgt, gepreciseerd zijnde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen op het 

ogenblik van de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 

2:6 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. 

TITEL I – INBRENG IN GELD 

De comparant verklaart dat op de vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 1 tot 500, 

onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk en verklaart 

inbreng te maken in geld aan de huidige op te richten vennootschap van een bedrag van 

vijfduizend euro (€ 5.000,00). 

De comparant verklaart en erkent dat geen aandeel waarop werd ingeschreven werd 

volgestort. 

TITEL II – STATUTEN 

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden: 

STATUTEN 

HOOFDSTUK EEN   

AARD VAN DE VENNOOTSCHAP 

 ARTIKEL EEN: NAAM 

 De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de 

naam 

ARTIKEL TWEE: ZETEL 

 De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 

De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige 

regio of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.  

De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen het-

zelfde Gewest wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgeno-

men. In dit laatste geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.  
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