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NewB-Internal 

 

Verslag van de ad-hocmandataris  

aan de algemene vergadering van NewB van 17 december 2022 

 

Bij verordening van 29 november van de voorzitter van de Franstalige Ondernemigsrechtbank 

van Brussel, uitgevaardigd met het akkoord van de partijen, zijn we onder andere belast met: 

- het bijeenroepen, vaststellen van de agenda en voorzitten van een bijzondere algemene 

vergadering op 17 december 2022 en het valideren van de informatie die er zal worden 

verstrekt; 

 

- het opstellen van een verslag en het informeren van de algemene vergadering over 

[onze] opdracht, die de informatie zal moeten analyseren die - voorafgaand aan de 

algemene vergaderingen, binnen de 15 dagen die eraan voorafgaan - aan de 

aandeelhouders moet worden meegedeeld over de situatie, het voortbestaan en de 

eventuele overnamemogelijkheden van NewB. 

 

U hebt kennis van de agenda die we hebben vastgesteld en de informatie die de raad van bestuur 

u op 2 december, zijnde vijftien dagen vóór de vergadering van de algemene vergadering, heeft 

verstrekt ter ondersteuning van die agenda.  

Na afloop van ons onderzoek en van de dialoog met de raad van bestuur over dit onderwerp, 

bevestigen wij dat wij geen elementen te melden hebben die, in alle aspecten die relevant zijn 

voor uw beslissing, twijfel zouden doen rijzen over de echtheid, volledigheid en 

betrouwbaarheid van de informatie die u door de raad van bestuur wordt verstrekt, daarin 

begrepen over de situatie, het voortbestaan en de eventuele overnamemogelijkheden van NewB. 

Wij hebben evenwel geen audit of beoordeling uitgevoerd, in de zin van de professionele 

normen voor accountants, van de geprojecteerde financiële informatie die u door de raad van 

bestuur is verstrekt, en ons verslag kan derhalve niet worden beschouwd als een 

intentieverklaring met betrekking tot die informatie. 

 

Brussel, 2 december 2022. 

 

 

Prof. Dr. Michel DE WOLF, ad-hocmandataris, bedrijfsrevisor. 


