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BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 7:228 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN

1. Inleiding
De raad van bestuur heeft op basis van de jaarrekening van 31 december 2019 vastgesteld
dat de financiële situatie van de Vennootschap de volgende is:
Maatschappelijk kapitaal:
Reserves:
Overgedragen verlies:
Schulden:
Netto-actief:

111.056.932.00 EUR
0 EUR
50.198.374,38 EUR
8.473.662 EUR
60.858.558 EUR

De Raad van Bestuur verduidelijkt dat de Vennootschap op datum van dit bijzonder
verslag en van de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering formeel nog niet
onder de drempels valt zoals voorgeschreven door artikel 7:228 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Gelet op de reeds geleden en geboekte verliezen per
31 december 2019 en gelet op de verwachte halfjaarlijkse resultaten per 30 juni 2020,
waarvan de definitieve cijfers op het ogenblik van de bekendmaking van deze oproeping
echter nog niet definitief vastgesteld zijn, zal de Vennootschap hoogstwaarschijnlijk wel
onder de toepasselijke drempels opgenomen in voormelde wettelijke bepaling vallen op
het ogenblik wanneer de algemene vergadering plaatsvindt, wat de toepassing van deze
procedure rechtvaardigt. De Raad van Bestuur wenst aldus proactief te handelen
teneinde te vermijden dat later hiervoor een nieuwe algemene vergadering met aparte
agenda zou moeten worden bijeengeroepen.
2. Procedure
Overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moet de raad van bestuur het al dan niet ontbinden van de Vennootschap aan een
buitengewone algemene vergadering voorleggen, binnen de twee maanden nadat het
verlies is vastgesteld of, krachtens wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten worden
vastgesteld.
Daartoe dient hij een bijzonder verslag voor te leggen aan een buitengewone algemene
vergadering, die vervolgens dient te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding of
over de maatregelen tot herstel van de financiële situatie van de Vennootschap, volgens
de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

3. Evaluatie
Uit de jaarrekening per 31 december 2019 blijkt een verlies van 50.198.374,38 EUR, wat
– mede gelet op de verwachte resultaten - wellicht een daling van het netto-actief tot
minder dan de helft van het kapitaal tot gevolg zal hebben. Het verlies is voornamelijk toe
te schrijven aan bijkomende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling alsook voor
algemene en administratieve kosten, teneinde nieuwe geneesmiddelen en kandidaatgeneesmiddelen verder te ontwikkelen en te commercialiseren.
Rekening houdend met het voorgaande, ziet de raad van bestuur dus geen probleem
betreffende de betalingsverplichtingen van de Vennootschap tijdens het volgende
boekjaar en bijgevolg is de continuïteit van de Vennootschap momenteel niet in het
gedrang.
4. Voorgestelde maatregelen
Gelet op de beschouwingen hierboven uiteengezet, stelt de raad van bestuur voor aan de
buitengewone algemene vergadering om de activiteiten van de Vennootschap voort te
zetten en niet over te gaan tot de ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
In deze context stelt de raad van bestuur een formele kapitaalvermindering voor (i) ten
eerste, ter aanzuivering van de geleden verliezen, tot beloop van voormeld bedrag van de
overgedragen verliezen die blijken uit de jaarrekening van de Vennootschap per
31 december 2019, alsook (ii) een verdere kapitaalvermindering met een bedrag van
5.532.596,62 EUR om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies
conform artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als
herstelmaatregel overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

Leuven, ___July 2020

________________________
Thomas Clay
Bestuurder

________________________
ViBio BV, vast vertegenwoordigd door Patrik De Haes
Bestuurder
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SPECIAL REPORT IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 7:228 OF THE BELGIAN
COMPANIES AND ASSOCIATIONS CODE1

1. Introduction
The board of directors has established on the basis of the annual accounts closed on
31 December 2019 that the financial situation of the Company is the following:

Share capital:
Reserves:
Loss carried forward:
Debts:
Net assets:

EUR 111,056,932.00
EUR 0
EUR 50,198,374.38
EUR 8,473,662
EUR 60,858,558

The Board of Directors clarifies that on the date of this special board report and of the

convocation of the extraordinary shareholders' meeting, the Company does not yet
formally fall below the thresholds taken up in Article 7:228 of the Belgian Companies and
Associations Code. In view of the losses already incurred and booked as per
31 December 2019 and in view of the expected half-yearly results as per 30 June 2020, of
which the final figures have not yet been determined at the time of publication of this
convocation, the Company will probably fall below the applicable thresholds included in
the aforementioned legal provision at the time of the general shareholders’ meeting,
which justifies the application of this procedure. The Board of Directors wishes to act
proactively in this respect, in order to avoid having to convene a new shareholders'
meeting with a separate agenda at a later date.
2. Procedure
In accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code, the
board of directors must put forward to an extraordinary general shareholders’ meeting the
possible dissolution of the Company within two months after the loss has been
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established or, in accordance with the laws and statutory provisions, should have been
established.
To that effect the board must deliver a special report to an extraordinary general
shareholders’ meeting, who then, according to the rules applicable to amendments of
articles of association, has to confer and decide on the dissolution of the Company and on
any other measures announced on the agenda.
3. Evaluation
The balance sheet on 31 December 2019 indicates a loss of EUR 50,198,374.38 which –
also taking into account the expected results - will probably cause a decrease of the net
assets to less than half of the share capital. The loss is mainly caused by the additional
research and development and general and administrative expenses in its efforts to further
develop and commercialize new drugs and drug candidate.
Taking into account the foregoing, the board of directors does not see a problem
regarding the payment obligations of the Company during the next financial year and the
continuity of the Company is therefore not at risk.
4. Proposed measures
In view of the above considerations, the board of directors proposes to the extraordinary
general shareholders’ meeting to continue the activities of the Company and not to initiate
any dissolution and liquidation of the Company.
In this context, the board of directors proposes a formal capital decrease (i) for the
absorption of losses in an amount equal to the aforementioned amount of the losses
carried forward as set forth in the annual accounts of the Company as per 31 December
2019, as well as (ii) an additional capital decrease in an amount of EUR 5,532,596.62 in
order to create a reserve to cover foreseeable losses in accordance with article 7:210 of
the Belgian Companies and Associations Code, as remediation measure in accordance
with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code.

Leuven, ___ July 2020

________________________
Thomas Clay
Director

________________________
ViBio BV, represented by its permanent representative, Mr Patrik De Haes
Director

