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Prospectus van 8 november 2005 

Gruno et Chardin 

ZNJ 
 Barastraat 135 
1070 Brussel 

RPR Brussel 0412.086.682 
 

Bod tot openbare inschrijving op maximum 300.000 nieuwe Aandelen, Over-inschrijvingsoptie 
inbegrepen, voortkomend uit een kapitaalverhoging, aan de vastgestelde prijs van 5€ per Aandeel 

 
Aanvraag van de toelating tot verhandeling van maximum 1.096.416 Aandelen representatieve voor 
de totaliteit van het kapitaal van ZNJ, Over-inschrijvingsoptie inbegrepen, en van maximum 30.000 

Aandelen komende uit de uitoefening van 30.000 Warrants ZNJ op de Vrije Markt van Euronext 
Brussels 

 
Het Bod is open van 14 november 2005 tot 2 december 2005, maar is vatbaar voor een vervroegde afsluiting. Het Bod 

zal minstens open blijven gedurende drie werkdagen. 
 
 

 

 
 

 
 

De orders van de beleggers kunnen worden ingediend bij Mélice & Cie of via elke andere financiële 
bemiddelaar. Het prospectus is eveneens beschikbaar op Internet op de volgende adressen: 

www.melicestockmarket.com www.znj.com  
 

Enkel het gedrukte prospectus, gepubliceerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in België, is juridisch 
geldig. In het geval van eventuele interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst zal deze laatste 

voorrang hebben. 
 

GOEDKeurING DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN 
In toepassing van artikel 14 van de wet van 22 april 2003 betreffende het openbare aanbod van effecten, heeft de 

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dit prospectus goedgekeurd op datum van 8 november 2005. 
Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de 

toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. 
 

WAARSCHUWING 
De aandacht van beleggers wordt in het bijzonder getrokken op de volgende punten: 
- De Vrije Markt van Euronext Brussels werd in november 2004 gecreëerd door Euronext en ZNJ is één van de eerste 
vennootschappen om toelating te vragen tot verhandeling op deze markt.  
- De Vrije Markt is geen gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Bijgevolg biedt de Vrije Markt niet dezelfde 
waarborgen inzake controle en informatie aan het publiek zoals een gereglementeerde markt. 
-De aangeboden effecten houden een hoog risico in, in het bijzonder met betrekking tot de schuldenlast en liquiditeit. 
De risicofactoren worden beschreven in de inleiding van dit prospectus. 
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VERKOOPSBEPERKINGEN 
 
De verspreiding van dit prospectus, alsook het Bod van de ZNJ Aandelen kunnen onderworpen zijn 
aan beperkingen in bepaalde landen. De personen in het bezit van dit prospectus worden verzocht 
zich in te lichten en deze beperkingen te respecteren. Dit Bod is uitsluitend gemaakt in België, en in 
geen andere Staat. 
 
Elke niet-woonachtige persoon in België, die zou wensen deel te nemen aan dit Bod, dient de van 
kracht zijnde reglementering in het land van woonst na te leven, alsook alle andere formaliteiten die 
er zouden kunnen vereist worden, waaronder alle eventuele kosten en taksen. 
 
Niemand mag informatie geven of verklaringen afleggen betreffende het Bod, behalve diegenen die in 
dit prospectus zijn vermeld. De ontvangst van dit prospectus, op welk ogenblik ook, betekent niet dat 
na de datum van drukken de informatie in het prospectus nog helemaal actueel is. Het bijwerken van 
dit prospectus zal geschieden door het verspreiden van bijvoegsels, in overeenstemming met de 
wettelijke en reglementaire bepalingen. 
 
Het ter beschikking stellen van dit prospectus op Internet maakt noch een bod, noch een uitnodiging 
uit tot het verwerven van effecten in de landen waar een dergelijk bod of uitnodiging niet is 
toegelaten. Het ter beschikking stellen van dit prospectus op Internet is beperkt tot de sites vermeld 
in dit document. Deze elektronische versie van het prospectus mag niet worden gereproduceerd, noch 
ter beschikking worden gesteld op welke andere plaats ook, en evenmin worden gedrukt voor 
verspreiding. 
 
Dit prospectus werd opgesteld in het kader van en met als doel de inschrijving op de Aandelen. Door 
al dan niet te investeren in de Aandelen aangeboden in het kader van dit Bod, wordt de investeerders 
gevraagd een eigen beoordeling te maken van ZNJ alsook van de voorwaarden en bepalingen van het 
Bod, namelijk met betrekking tot de opportuniteit en de risico's die hieruit voortkomen. Het Bod wordt 
uitsluitend gedaan op basis van dit prospectus. 
 
Dit prospectus is juridisch slechts geldig in zijn originele versie die in België wordt verspreid in 
overeenstemming met de toepasselijke wetten en reglementen. De personen die, na kennisneming 
van de inlichtingen in dit prospectus, een advies met betrekking tot de aan te nemen houding ten 
aanzien van dit Bod zouden wensen, worden verzocht zich te wenden tot hun gebruikelijke financiële 
en fiscale raadgevers. 
 
 

VOORUITLOPENDE INFORMATIE 
 
Dit prospectus bevat vooruitlopende informatie, gaande namelijk over de verwachtingen en de 
anticipaties van ZNJ. Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de prognoses, de projecties en de huidige 
projecten van ZNJ, alsook op haar verwachtingen verbonden aan gebeurtenissen en externe factoren 
aan ZNJ. 
 
De vooruitlopende informatie bevat risico’s en onzekerheden inherent aan elke prognose, en steunt 
enkel maar op de beoordelingen op de datum dat ze werden geformuleerd. 
 
ZNJ verbindt zich op geen enkele manier tot het actualiseren van deze informatie na afsluiting van 
het Bod, ook niet wanneer ZNJ op de hoogte gesteld wordt van nieuwe elementen of gebeurtenissen, 
zonder afbreuk te doen aan de voorwaarden van het Belgische recht terzake. ZNJ maakt de beleggers 
er op attent dat bepaalde belangrijke factoren kunnen leiden tot resultaten die fundamenteel 
verschillen van de vooropgestelde resultaten.  
 



 

 75002756 BRU C 73559 / 1   3

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS 
 

De samenvatting die volgt moet worden samen gelezen met de meer gedetailleerde informatie, alsook 
met de financiële staten en de bijhorende bijlagen die verderop voorkomen in dit prospectus, en deze 
nuanceren. De samenvatting die volgt moet eveneens samen gelezen worden met de informatie in het 
hoofdstuk “Risicofactoren”. 
 
Algemene voorstelling 
 
ZNJ is een kledingontwerper, die de moderne, actieve vrouw tussen de leeftijd van 25 en 55 jaar oud 
als doelgroep heeft gekozen. Dankzij de originaliteit van haar creaties, haar stoffen en haar 
accessoires, heeft ZNJ zich weten te positioneren in het hoge marktsegment (voor de "ZNJ" 
kledingslijn) alsook het middenmarktsegment (met de kledingslijn "ZNJeans"). Na een grondige 
herstructurering, die afgerond werd begin 2005, werden de kantoren van ZNJ ondergebracht in één 
exploitatie zetel, werd er een nieuw samenwerkingsverband gesloten met de vennootschap Novalys in 
Frankrijk, werden er versneld nieuwe boetieks geopend, werd er begonnen met outsourcing van de 
logistiek, werd het personeel herschikt, enz. Met het uitbrengen van twee collecties per jaar (zomer en 
winter), realiseerde ZNJ in 2004 een omzet van € 9.621.482, voor een exploitatieresultaat van € 
662.405. Voor 2005 zou de omzet €10.500.000 moeten bedragen, voor een exploitatieresultaat van € 
859.000.  
 
Om beter te kunnen inspelen op de constant veranderende damesmode, rekruteert ZNJ met de 
grootste zorg haar stylisten en vormgevers voor het realiseren van haar nieuwe collecties. Momenteel 
heeft ZNJ zes stylisten in dienst, waarvan drie komen uit de Modeacademie van Antwerpen, één van 
de meest gerenommeerde stylingschool ter wereld. Overigens wordt het grootste deel van haar 
collecties in Oost-Europa of in Azië geproduceerd om haar marges te kunnen behouden. Dit 
productieproces wordt echter nauwlettend gecontroleerd om de kwaliteit van haar producten te 
kunnen garanderen in overeenstemming met de verwachtingen van haar cliënteel.  
 
Vandaag worden de producten ZNJ en ZNJeans verkocht in 11 winkels onder het exclusieve "ZNJ" 
label, ongeveer 210 "Multi merken" winkels en 4 "Factory Outlets". Dit laat toe de ZNJ producten te 
verkopen in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het uitbouwen van de exclusieve 
ZNJ keten wordt gerealiseerd in samenwerking met investeerders die gespecialiseerd zijn in 
immobiliën, waardoor dit mogelijk is met een kleiner kapitaal. Dankzij deze samenwerking werden zes 
winkels onder het "ZNJ" label tussen oktober 2004 en mei 2005 geopend, in minder dan zeven 
maanden, en dit zonder extra financiële inbreng door ZNJ.  
 
ZNJ heeft net een samenwerkingsverband afgesloten met Novalys met het oog op het ontwikkelen 
van een exclusieve "ZNJ" keten van franchisenemers in Frankrijk. Daarnaast heeft ZNJ onlangs een 
grootse samenwerking afgesloten in de vorm van een Master Franchise voor China, Japan, de 
Verenigde Staten en Taiwan. Deze samenwerking voorziet tevens in het oprichten van een back-office 
productie en producten in Azië, wat ZNJ moet toelaten de kosten van logistiek, express transport en 
informatica te drukken. Dit zou ZNJ ook moeten toelaten het productieproces aanzienlijk in te korten 
en dus ook haar financiële noden. 
 
De concurrentiele voordelen 
 
 Een groot groeipotentieel in een sector met ruime marge: de beursintroductie van ZNJ 

biedt investeerders de mogelijkheid in te schrijven op het kapitaal van de onderneming bij het 
begin van een expansiefase. De middelen voor deze expansie zijn reeds voorhanden en worden 
aangewend. Op basis van de commerciële perspectieven (Europese markten, Aziatische markten, 
etc.), is het groeipotentieel erg belangrijk. Daarenboven laten de outsourcing maatregelen en de 
positionering van het product een verhoogde marge toe, en dit zelfs in een concurrentiele 
omgeving die steeds dynamischer wordt; 

 
 Een positionering in het middelhoge marktsegment van de merken ZNJ en ZNJeans: 

door de moderne, actieve vrouw tussen de leeftijd van 25 en 55 jaar oud als doelgroep te kiezen, 
en door zich te positioneren in het middelhoge marktsegment, richt ZNJ zich tot een publiek met 
een zekere koopkracht die minder gevoelig is voor de prijs dan wel voor innovatie en kwaliteit van 
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de verkochte goederen, wat de mogelijkheid biedt om zo haar verschillende merken te vestigen op 
lange termijn; 

 
 Een volledige beheersing van het productieproces van de collecties: door voortdurend 

nieuwe producenten te zoeken die de beste prijskwaliteit verhouding kunnen bieden, die over 
voldoende import quota's beschikken, die onderling verwisselbaar zijn in een termijn van enkele 
dagen, behoudt ZNJ haar onafhankelijkheid en onderhandelingsvermogen ten aanzien van haar 
leveranciers en dit terwijl de hoge kwaliteit van de producten behouden blijft; 

 
 Focus op het ontwerpen en de commercialisering van de collecties: door productie, 

logistiek en informatica te outsourcen, kan ZNJ zich volledig focussen op de kerntaken van creatie 
en verkoop van kleren, die taken waar ZNJ over een ervaring beschikt van meer dan 30 jaren. De 
externe partners worden zorgvuldig gekozen om ZNJ de beste service mogelijk te kunnen leveren 
en dit aan de beste prijskwaliteit verhouding; 

 
 Een exclusief distributienetwerk ontwikkeld in samenwerking met externe partners: 

dankzij een exclusief samenwerkingsverband met gespecialiseerde investeerders - zowel in België, 
Frankrijk als Azië - kan ZNJ een distributienetwerk onder het exclusieve "ZNJ" label uitbouwen en 
dit ondanks redelijk beperkte middelen. Hierdoor kan ZNJ concurreren met internationale 
bedrijven die over onbeperkte financiële middelen beschikken; 

 
 Veelvuldige en complementaire distributienetwerken: ZNJ beschikt over 11 winkels onder 

het "ZNJ" label waardoor ZNJ onmiddellijk toegang heeft tot de markt, haar collecties risico kan 
beperken en de merkbekendheid kan vergroten. Hierdoor is het ook mogelijk de verkoop te 
verhogen in de ca. 210 "Multimerk" winkels die de ZNJ en ZNJeans producten verkopen. De niet 
verkochte stukken worden nadien aangeboden in 4 "Factory Outlets" die vandaag een volwaardig 
distributiekanaal vormen; 

 
 Een jonge, competente en gemotiveerde directie: René Grunchard, de "historische" 

bedrijfsleider, heeft zich geleidelijk aan omringd met een team van hoog niveau die nu instaat 
voor het dagelijkse beheer van de onderneming. Vandaag wordt ZNJ geleid door een jong, 
competent en gemotiveerd team. Elk van hen beschikt over een grote autonomie, ook al dienen ze 
op regelmatige basis hun beheer te verantwoorden. 

 
De groeistrategie 
 
 Een voortdurende aanpassing aan de evoluties van de damesmode: dankzij de 

getalenteerde stylisten en grafici, is ZNJ in staat zich voortdurend aan te passen, in te spelen op 
de evoluties - soms onverwachts - van de damesmode. Daarnaast probeert ZNJ de mogelijkheden 
die zich aandienen te grijpen: lancering van een nieuwe kledingslijn, productie van kleren zonder 
merknaam voor de grootdistributie, commercialiseren van kleren van andere merken die 
complementair zijn aan de ZNJ en ZNJeans collecties, enz.;  

 
 De ontwikkeling van een distributienetwerk: ZNJ streeft naar het verder uitbouwen van het 

netwerk van boetieks die werken onder het exclusieve "ZNJ" label, en dit voornamelijk in het 
buitenland. Deze uitbouw gebeurt door middel van partnerships, of het nu gaat om joint ventures 
(zoals met Novalys) of een Master Agreement (Azië). Deze ontwikkeling kan - indien nodig - 
worden gefinancierd door de samenwerking met investeerders gespecialiseerd in immobiliën. 
Parallel hieraan zou ZNJ het multimerk netwerk verder willen uitbouwen door haar verkoopkracht 
te verhogen (in buurlanden) of dankzij gespecialiseerde onafhankelijke agenten;  

 
 Focus op de core business: ZNJ is in de eerste plaats kledingontwerper. In dit kader poogt 

ZNJ dan ook haar strategie van outsourcing van al die taken die niet deel uitmaken van de core 
business van de vennootschap (productie, logistiek, informatica, enz.) verder te zetten. Daarnaast 
poogt ZNJ de productieplaatsen van haar collecties dichterbij te komen om de beheersing te 
verbeteren. En dit om de rentabiliteit van de onderneming te maximaliseren door het voortdurend 
uitkijken naar de best mogelijke leveranciers, met de beste prijskwaliteit verhouding, en naar het 
zoveel mogelijk inkorten van de productiecyclus van de collecties;  
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 Productie van de collectie in Azië, in "afgewerkte producten": ZNJ streeft ernaar de 
delokalisatie van de productie van haar collecties verder te zetten volgens het principe van 
"afgewerkte producten"(de grondstoffen worden door de fabrikanten aangekocht terwijl ZNJ voor 
het "afgewerkte" product betaalt). Dankzij deze werkwijze kunnen de fabricatiekosten worden 
gedrukt, wordt er vermeden dat de importkosten geldig in China moeten worden betaald, kan de 
kwaliteit worden gewaarborgd, kunnen de termijnen worden gehanteerd, beschikt men over een 
quasi onbeperkte productiecapaciteit en kunnen de fondsen nodig voor het opstarten van de 
productie van de collecties worden teruggebracht; 

 
 Versterken van de naambekendheid van het merk: ZNJ wil haar merkenbekendheid 

versterken door middel van marketing campagnes, het verder uitbouwen van haar eigen netwerk 
en de multimerk netwerk, alsook door te werken met bekende fotografen en mannequins. Parallel 
wordt er gewerkt aan het uitvoeren van permanente marketing studies bij haar klanten, een 
vergelijkende marktstudie elke twee jaar, enz.  

 
De kerncijfers (in duizend euro) 

 
2003 2004  2005(p)  2006(p)  2007(p)

Omzet 10.662 9.621 10.500 11.000 12.500
Bedrijfswinst 701 663 859 1.252 2.375
EBITDA 1.342 824 1.332 1.722 2.822
Cash Flow 694 146 494 900 1.593
Eigen vermogen 3.043 3.046 3.066 3.496 4.641
Financiële schulden 5.580 5.915 5.824 5.217 4.633  

 
Het Bod 
 
Het Bod is gestructureerd onder de vorm van een bod tot openbare inschrijving op een maximum van 
250.000 Aandelen, Over-inschrijvingsoptie niet inbegrepen; wat maximum 23,89% van het kapitaal 
van ZNJ vertegenwoordigt na kapitaalsverhoging. Het Bod heeft tot doel ZNJ toe te laten haar 
business plan te financieren alsook haar eigen vermogen en haar netto rollend fonds aan te vullen. Dit 
aanvullen van het eigen vermogen van ZNJ zal niet noodzakelijk gebeuren door middel van het 
aflossen van de reeds bestaande leningen des te meer daar de nodige fondsen voor de uitbouw van 
het distributienetwerk hoofdzakelijk voorzien worden door externe financiële partners en daar de 
methode van de "afgewerkte producten" toe laat de fondsen nodig voor de productie van nieuwe 
collecties drastisch te verlagen (de grondstoffen worden aangekocht door de fabrikanten en ZNJ 
betaalt enkel voor de "afgewerkte" producten). Daarentegen sluit ZNJ wel niet uit dat er opnieuw kan 
worden onderhandeld met de leners over de nu geldende financiële voorwaarden. Voor het overige 
heeft het Bod tot doel: 
 
 het financieren van de oprichting van het ZNJ franchise concept (opstellen van contracten, 

deelname aan verschillende beurzen van franchise, het zoeken van financiële partners, enz.); 
 
 het organiseren van een marketing campagne bij de lancering van nieuwe verkooppunten om de 

naambekendheid van ZNJ te vergroten (België, Frankrijk, enz.) 
 
 het financieren van de groeiende inplanting van ZNJ in Azië (progressieve delokalisatie van de 

productie, de logistiek, het ontwerpen, de informatica, enz.). 
 
Het Bod is een bod tegen een vastgestelde prijs, namelijk de prijs van €5 per Aandeel. Deze prijs 
valoriseert ZNJ aan € 4.000.000 voor de kapitaalsverhoging. De kosten verbonden aan de inschrijving 
op de Aandelen zullen door ZNJ volledig worden gedragen. Het Bod is open van 14 november 2005 
tot 2 december 2005 inbegrepen, maar is vatbaar voor een vervroegde afsluiting. De orders van de 
beleggers kunnen worden ingediend bij Mélice & Cie of bij elk lid van Euronext Brussels. Echter, 50% 
van de Aandelen zijn reeds toegekend aan die investeerders die wensen Aandelen te bekomen in het 
kader van het Bod door middel van de directe tussenkomst van Mélice & Cie. De goede afloop van het 
Bod kan niet door Mélice & Cie worden gewaarborgd. ZNJ behoudt zich derhalve de mogelijkheid het 
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Bod te annuleren. De Aandelen die bekomen worden in het kader van het Bod zijn aan toonder. Zij 
zullen deel uitmaken van de resultaten vanaf 1 januari 2005. Indien ZNJ beslist tot het uitkeren van 
een dividend, zal deze in principe onderworpen zijn aan een verminderde roerende voorheffing van 
15%, indien aan de vereiste voorwaarden voldaan wordt. Mélice & Cie verzekert het financieel 
behandelen van de Aandelen. Daarnaast zal een liquiditeitscontract worden afgesloten tussen ZNJ en 
Mélice & Cie.  
 
De Vrije Markt 
 
ZNJ heeft toelating gevraagd tot verhandeling van de Aandelen op de Vrije Markt van Euronext 
Brussels, wat ZNJ zal toelaten haar aandeelhoudersbasis te versterken, haar visibiliteit te vergroten en 
zich te begeven op een markt die belangrijk is voor haar toekomstige groei. De eerste noteringen zijn 
voorzien voor 9 december 2005 (behalve bij een vervroegde afsluiting van het Bod). ZNJ heeft 
eveneens toelating gevraagd tot verhandeling van een maximum van 30.000 Aandelen afkomstig uit 
het uitoefenen van 30.000 Warranten ZNJ, uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering 
van 28 oktober 2005. 
 
De Vrije Markt is een markt georganiseerd door Euronext. Het is in deze hoedanigheid dat ze van alle 
voordelen geniet van een georganiseerde financiële markt open voor het publiek. De Vrije Markt is 
geen gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Bijgevolg zijn de emittenten van 
financiële instrumenten toegelaten tot notering op de Vrije Markt niet verbonden door de 
verplichtingen verbonden aan de toelating tot verhandeling op een gereglementeerde markt, ook al 
wordt hier in grote mate aan voldaan op vrijwillige basis. 
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LEXICON 

 
 
Aandelen  de aandelen van de N.V. Gruno et Chardin – ZNJ, na 

splitsing van elk bestaand aandeel in 32 nieuwe aandelen 
zoals beslist door de buitengewone algemene vergadering 
van 28 oktober 2005. Alle Aandelen zijn gewone aandelen, 
zonder vermelding van nominale waarde, en geven recht op 
een verminderde roerende voorheffing van 15%. 

 
Controle Aandeelhouders de Heer René Grunchard, de Heer Frans Grunchard, de Heer 

Charles De Bel en de Heer Michel Fossaert. 
 
Lambert & Cie de vennootschap Lambert & Cie BVBA, met maatschappelijke 

zetel te 1200 Brussel, de Broquevillelaan 302. 
 
Mélice & Cie de beursvennootschap Mélice & Cie NV, met 

maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kruidenmarkt 105, 
bus 8. 

 
Lid van Euronext een instelling of een financiële bemiddelaar, lid van Euronext. 
 
Bod dit openbaar bod tot inschrijving van Aandelen. 
 
Prioritair Bod 50% van de aangeboden effecten in het kader van het Bod, 

hetzij maximum 125.000 Aandelen, verleend door ZNJ via 
bemiddeling van Mélice & Cie, ten einde eerst de beleggers te 
bedienen die Aandelen zouden willen verwerven in het kader 
van het Bod door rechtstreekse bemiddeling van Mélice & 
Cie.  

 
Niet-prioritair Bod 50% van de aangeboden effecten in het kader van het Bod, 

hetzij maximum 125.000 Aandelen, verleend door ZNJ via 
bemiddeling van andere instellingen of financiële 
bemiddelaars waar de beleggers kooporders zouden kunnen 
indienen, of bij Mélice & Cie voor orders die niet zouden 
verleend zijn in het kader van het Prioritaire Bod bij het 
afsluiten ervan. 

 
Over-inschrijvingsoptie de optie verleend door ZNJ aan Mélice & Cie waardoor Mélice 

& Cie het recht heeft ZNJ te verplichten een maximum van 
50.000 bijkomende Aandelen uit te geven, elk aan de prijs 
van € 5 per Aandeel, en dit bovenop de 250.000 Aandelen 
die oorspronkelijk voorzien zijn. Mélice & Cie kan deze Over-
inschrijvingsoptie - volledig of gedeeltelijk - uitoefenen 
gedurende de periode van het Bod. 

 
Warrant een warrant dat inschrijving op een Aandeel mogelijk maakt. 
 
ZNJ de N.V. Gruno et Chardin – ZNJ, afgekort ZNJ, met 

maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Barastraat 135, 
ingeschreven bij het KBO met n°0412.086.682. 
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De Risicofactoren  
 

a. De risico’s eigen aan de activiteit van de vennootschap 
 
(i) Het financiële risico  
 
Het risico op schuldenlast  
 
De totale schuldenlast van ZNJ bedroeg op 30 juni 2005 7.942.036 euro, op een totaal bedrag aan 
eigen vermogen van 3.067.550 euro. De verhouding schulden/eigen vermogen bedraagt dus 2,59. 
Deze verhouding bedroeg - ter vergelijking - op 31 december 2002 2,78, op 31 december 2003 2,61 
en op 31 december 2004 2,62. Om deze schulden te financieren doet ZNJ een beroep op vier 
financieringstypes:  
 

 bankkredieten (op lange en korte termijn); 
 leverancierskredieten; 
 voorschotten aan de vennootschap door de hoofdaandeelhouder, die quasi eigen vermogen 

zijn (zie n°5.1.4.2). Hierbij dient te worden opgemerkt dat de heer Grunchard beschikt, onder 
vorm van rekening courant, over achtergestelde en toegestane leningen aan ZNJ, van 
verbintenissen voor een totaal bedrag van 1.073.405 euro; en  

 autofinanciering.  
 
Deze schulden verdelen zich op 30 juni 2005 op de volgende wijze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een van de objectieven van het Bod is de verhoging van de eigen middelen van ZNJ, teneinde haar 
ratio schulden/eigen vermogen te verminderen. Het Bod zal nochtans niet toelaten het geheel van de 
hogervermelde kredietlijnen terug te betalen, indien deze unilateraal en als bijkomende maatregel 
opgezegd waren door de bankiers van ZNJ. Geen enkele waarborg kan trouwens gegeven worden 
wat het behoud betreft van de bestaande kredietlijnen, noch wat de toekenning betreft door de 
banken van de bijkomende kredietlijnen, noodzakelijk voor de uitvoering van het businessplan van 
ZNJ. Geen enkele waarborg kan trouwens worden gegeven of het ZNJ zal lukken de nodige 
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financieringsbronnen te vinden voor zijn businessplan in het geval van mislukking van het Bod, zelfs 
gedeeltelijk. 
 
Het liquiditeitsrisico 
 
De realisatie en de commercialisering van een collectie is een lang proces, dat ongeveer 17 maanden 
in beslag neemt. Deze omvat het ontwerp van de collectie (ongeveer 5 maanden), haar 
commercialisering bij de kleinhandelaars (ongeveer 3 maanden), uitvoering van de productie 
(ongeveer 3 maanden) en haar betaling door de voornoemde kleinhandelaars (1 tot 6 maanden). In 
theorie veronderstelt dit, dat gedurende deze periode, ZNJ in staat is het geheel van de bijhorende 
uitgaven voor de realisatie en van de fabricage van de collectie te dragen.  
 
Omwille van de specifieke activiteit van ZNJ kan deze tijdelijke liquiditeitsproblemen kennen die 
vooral te wijten zijn aan vertragingen, hetzij van leveringen van leveranciers (vb: Chinese quota), 
hetzij betalingen van klanten. In die omstandigheden kan ZNJ vertragingen in de betalingen kennen 
in het bijzonder tegenover de RSZ. Deze vertragingen zijn altijd beperkt tot maximum een trimester, 
hetzij ongeveer 85.000 euro voor wat betreft de RSZ. In 2004 bedroegen de vervallen fiscale en 
sociale schulden 316.000 euro waarvan 87.000 euro tegenover de RSZ (zie n°5.3.7).  
 
Verschillende maatregelen werden echter genomen door ZNJ om dit risico maximaal te beperken: 
 

 ZNJ vermindert sterk haar productie « Tegen maakloon”. Op die manier is zij niet verplicht 
om de nodige grondstoffen en accessoires voor de fabricage van haar collecties vooraf te 
financieren. Zij gaat inderdaad geleidelijk aan over naar een productie « Afgewerkte 
producten », waarvoor de aankoop van de grondstoffen en de accessoires voor rekening is 
van de fabrikant, terwijl ZNJ de goederen pas betaald na de levering; 

 
 ZNJ optimaliseert het beheer van haar financiële middelen door bij het begin van de 

productie aan haar leveranciers documentaire kredietbrieven te geven, die betaalbaar zijn bij 
levering van de goederen. Wanneer de goederen in België aankomen, nemen bankaccepten 
voor invoer over voor een maximum duur van 120 dagen. Ondertussen werden de goederen 
geleverd aan de kleinhandelaars die betalen volgens een termijnplanning begrepen tussen de 
30 en de 150 dagen. ZNJ stelt echter haar klanten meer en meer betalingen met wissels 
voor, gespreid over drie tot zes maanden. Deze wissels worden verdisconteerd door ZNJ, die 
aldus onmiddellijk over financiële middelen beschikt; 

 
 ZNJ probeert maximaal de duur van haar fabricagecyclus te verminderen, door een zeer 

strikte controle van het productieproces, gerealiseerd door de belangrijkste leveranciers. 
Daarom delokaliseert ZNJ geleidelijk aan bepaalde sleutelfuncties van de onderneming naar 
Azië (logistiek, informatica, enz.), waar vooral de producten van de ZNJ-collecties worden 
vervaardigd; 

  
 ZNJ beheert op zeer strikte wijze alle vervallen vorderingen, gebruikt quasi systematisch 

kredietverzekeringsmechanismen, legt het strikt naleven op van de goedkeuring- en 
controleprocedures die op niveau van de klanten-kleinhandelaars werden ingevoerd. ZNJ 
heeft overigens de mogelijkheid, door middel van geavanceerde informaticatools (Business 
Object), een zicht te hebben in real time van de staat van haar klanten, van haar leveranciers, 
van de stand van de financiële middelen, van haar voorraden, enz. 

 
Het geheel van deze elementen verklaart waarom ZNJ uitstekende relaties onderhoudt met haar 
financiële partners, die haar steeds gevolgd zijn en positief hebben gereageerd op de behoeften van 
de vennootschap. ZNJ is er trouwens altijd in geslaagde haar vrijheid van onderhandelen te vrijwaren 
tegenover de leveranciers van financiële middelen, waardoor zij gunstige financieringsvoorwaarden 
geniet. Ten slotte situeert het essentiële van de behoefte aan financiële middelen zich op het niveau 
van de creatie van een collectie (de kost van een winter- of zomercollectie bedraagt ongeveer 
1.400.000 euro). De grafiek illustreert op schematische wijze de evolutie van de stand van de liquide 
middelen van ZNJ in de loop van het jaar. Het toont aan dat de behoeften aan liquide middelen zich 
vooral laten voelen gedurende de maanden die de levering van goederen van de twee belangrijkste 
collecties die ZNJ realiseert (winter en zomer) voorafgaan. Deze periodes vallen gemiddeld samen 
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met de maanden juni tot augustus voor de wintercollectie, en met de maanden januari tot maart voor 
de zomer collectie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen enkele waarborg kan echter worden gegeven dat ZNJ in de toekomst geen liquiditeitscrisissen 
zal kennen. Dergelijke crisissen kunnen verergeren wanneer de kredietlijnen van ZNJ opgeheven 
zouden worden. Geen enkele waarborg kan worden gegeven dat, in deze omstandigheden, ZNJ in 
staat zal zijn de nodige financiering te vinden voor de voortzetting van haar activiteiten. 
 
(ii) Het productenrisico 
 
Risico eigen aan het ontwerpen van een collectie 
 
Als ontwerper van kleding is het belangrijkste risico waarmee ZNJ wordt geconfronteerd het creëren 
en in productie brengen van een collectie die niet beantwoordt aan de verwachtingen van het publiek. 
Om dat risico te verminderen commercialiseert ZNJ zijn producten niet rechtstreeks bij het grote 
publiek, maar doet dit via de kleinhandelaars (zie n°4.3.4.3). Dat neemt niet weg dat een niet 
geslaagde collectie een daling van het orderboek kan meebrengen en dus ook van de omzet. 
Bovendien, indien een collectie niet bij het publiek in de smaak valt, kan dit zich laten voelen door een 
verhoging van het niet verkochte gedeelte en/of een vermindering van het orderboek voor het 
volgende seizoen. 
 
Dit collectierisico is des te meer belangrijk, omdat de productiecyclus van ZNJ relatief lang is 
(ongeveer 12 maanden van ontwerp tot levering) tegenover deze van bepaalde belangrijke spelers 
van de grote distributie (H&M, Zara, etc.). ZNJ moet dus in staat zijn van meer dan een jaar op 
voorhand de verwachtingen te voorzien van het publiek voor het volgende seizoen. Om dat risico 
maximaal te beperken: 
 
 werft ZNJ zorgvuldig de vormgevers en de grafisten aan die haar nieuwe collecties realiseren. 

ZNJ heeft aldus op dit ogenblik zes vormgevers, waarvan drie uit de academie van 
Antwerpen, één van de meest gereputeerde scholen van de wereld; 

 
 ontwikkelt ZNJ, parallel met een « Multimerken »- netwerk, een eigen distributienetwerk 

onder de merknaam "ZNJ", wat hen toelaat hun collecties te commercialiseren zonder dat ze 
in directe concurrentie treden met de kleding van de concurrenten ; 

 
 nemen de vormgevers en de grafisten van ZNJ deel aan talrijke gespecialiseerde beurzen, 

volgen de pers op, bestuderen de gecommercialiseerde producten in de grote modesteden 
(Parijs, Londen, Milaan, enz.), onderhouden goede contacten met hun leveranciers, hun 
klanten en de beroepsmensen uit de sector, om de marktevolutie te kennen en zeer reactief 
en flexibel te kunnen zijn tegenover de soms bruuske veranderingen in de damesmode. 

 

Evolutie van de thesaurie nodig voor de creatie van collecties 
 

-2000000

-1500000

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

Jan Feb Maart April Mei Juni Juli August Sept Okt Nov Dec



 

 75002756 BRU C 73559 / 1   17 

Geen enkele volstrekte waarborg kan evenwel worden gegeven of de toekomstige collecties van ZNJ 
zullen beantwoorden aan de verwachtingen van haar klanten.  
 
Risico van de grondstoffenvoorraden en in uitvoering van aanmaak 
 
ZNJ maakt een deel van haar producties « Tegen maakloon ». Deze methode bestaat uit de 
rechtstreekse aankoop van de grondstoffen en de nodige accessoires voor de aanmaak van de 
producties, de ontvangstneming en controle en het terug te zenden naar de producenten, die slechts 
de eigenlijke confectie voor hun rekening nemen. De productie “Tegen maakloon” genereert dus 
voorraden aan grondstoffen, accessoires en in uitvoering van aanmaak (grondstoffen in 
transformatie). Daarentegen bestaat de productie “Afgewerkte Producten » enkel uit de aankoop van 
de afgewerkte producten, terwijl de grondstoffen en de accessoires rechtstreeks door de producenten 
zelf worden gekocht.  
 
De overschotten aan grondstoffen en accessoires worden ofwel gebruikt voor de aanmaak van 
succesmodellen van oude collecties, bestemd voor de Factory Outlets (zie n°4.3.4.3), hetzij verkocht 
aan andere producenten. 
 
ZNJ overweegt zijn producties « Tegen maakloon » te verminderen, wat zijn stocks aan grondstoffen 
en de aanmaak in uitvoering zou moeten verminderen. Geen volstrekte waarborg kan evenwel worden 
gegeven dat ZNJ deze politiek zal kunnen aanhouden, dat zij er zal toe komen aan de beste 
voorwaarden de stocks aan grondstoffen en accessoires in haar bezit te realiseren.  
 
Risico van voorraden aan afgewerkte producten 
 
Zoals elke kledingproducent moet ZNJ zo goed mogelijk de hoeveelheden aan goederen schatten die 
zij aanmaken om de voorraden maximaal te verminderen. Deze voorraden vertonen inderdaad de 
bijzonderheid van belangrijke fondsen te immobiliseren, en van zeer snel in waarde te verminderen, of 
het nu te wijten is aan de verandering van het seizoen of aan het uitbrengen van een nieuwe 
collectie. Daarom kan ZNJ slechts zo goed mogelijk de hoeveelheden goederen, die ze in productie 
moet geven, ramen en zo veel mogelijk de terugname van onverkochte goederen van haar klanten 
beperken. 
 
Hiertoe commercialiseert ZNJ haar collectie bij haar klanten voor ze in productie te geven (zie 
n°4.3.2.2). Zij waakt er trouwens over van enkel kleding te produceren waarvoor de klanten een vaste 
bestelling plaatsten. De voorraden aan afgewerkte producten komen dus enkel voort uit een foutieve 
raming van de verkoop door de klanten zelf, wat resulteert in een terugkeer van onverkochte 
goederen van de boetieks met merknaam "ZNJ" of van de "Multimerken". Gedurende de 
voorstellingsfase van de collectie kunnen de klanten inderdaad het aantal die ze gaan verkopen, 
overschatten. Hier dient te worden opgemerkt dat 85% van de “Multimerken”-winkels die de ZNJ- en 
de ZNJeans-producten verkopen niet het recht hebben eventuele onverkochte goederen terug te 
geven. Enkel 15% onder hen kunnen een aantal omruilingen doen tijdens het seizoen en een deel van 
de onverkochte goederen teruggeven aan ZNJ, mits de verbintenis van bij ZNJ voor een minimum 
bedrag te kopen tijdens het seizoen en de door ZNJ aanbevolen prijzen toe te passen. Het risico van 
de terugkeer van onverkochte goederen is dus zeer beperkt. De exclusieve klanten van ZNJ, die 12% 
van de omzet van de vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht om een deel van de 
onverkochte goederen terug te zenden op het einde van het seizoen. 
 
Om dat risico te verminderen helpt ZNJ haar klanten bij het opgeven van hun bestellingen door ze 
raad te geven bij de keuze van de modellen en de aangekochte hoeveelheden. Tijdens de rest van het 
jaar geeft ZNJ raad aan zijn klanten om zo goed mogelijk de bestelde kleding te verkopen. ZNJ 
onderhandelt trouwens met haar leveranciers over de mogelijkheid om elke bestelling te wijzigen of te 
annuleren gedurende de twee maanden die voorafgaan aan de levering van een bestelling. ZNJ 
controleert overigens regelmatig de staat van haar stocks in haar verschillende verkooppunten, en 
probeert het beheer te optimaliseren door het ruilen van hun goederen voor te stellen, en dit door het 
organiseren van een rotatie van goederen tussen de verschillende ZNJ-verkooppunten, door het 
plaatsen van goederen in consigne in soldeperiodes, enz. Kortom ZNJ doet haar onverkochte 
voorraden van de hand via nieuwe distributiekanalen, zowel via "Factory Outlet" als via discountzaken 
(zie n°4.3.4.3). 
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ZNJ hanteert trouwens een zeer behoudende politiek voor het valoriseren van haar voorraden. Aldus 
krijgen alle collecties van meer dan een jaar een waardevermindering van 30%. Na twee jaar wordt er 
een waardevermindering van 60% verrekend, en na drie jaar wordt die 90%. De volgende tabel toont 
de waarde van de voorraden voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2001, 31 december 2002, 
31 december 2003 en 31 december 2004, waardeverminderingen inbegrepen: 
 

OMSCHRIJVING 2001 2002 2003 2004 %/2004 

>2000 483.911 € 34.749 € 18.748 € 9.499 € 0,7%

Zomer 2000 220.890 € 47.459 € 8.434 € 114 € 0,0%

Winter 2000 166.744 € 33.968 € 4.919 € 2.415 € 0,2%

Zomer2001 295.221 € 38.955 € 15.672 € 351 € 0,0%

Winter2001 564.814 € 249.582 € 102.083 € 6.298 € 0,5%

Zomer2002 154.970 € 201.272 € 70.047 € 1.680 € 0,1%

Winter 2002 0 € 564.307 € 135.153 € 5.901 € 0,5%

Zomer 2003 0 € 229.867 e 254.701 € 2.367 € 0,2%

Winter 2003 0 € 0 € 534.821 € 148.646 € 11,4%

Zomer2004 0 € 0 € 102.233 € 128.822 € 9,9%

Winter 2004 0 € 0 € 0 € 721.479 € 55,4%

Zomer 2005 0 € 0 € 0 € 112.802 € 8,7%

Doorlopend   27.630 € 36.854 € 16.089 € 1,2%

Heraanmaak 0 € 0 € 117.230 € 6.935 € 0,5%

Collectionning 31.421 € 35.636 € 31.421 € 0 € 0,0%

Collectie 148.736 € 158.432 € 198.591 € 138.950 € 10,7%

Totaal Afgewerkte goederen 2.066.707 € 1.621.856 € 1.630.906 € 1.302.348 € 
 
Geen volstrekte waarborg kan echter worden gegeven dat, de productie van ZNJ die zou moeten 
toenemen door de uitvoering van haar businessplan, niet leidt tot een verhoging van haar voorraden 
aan afgewerkte goederen, en dat zij deze zal realiseren in de beste voorwaarden. 
 
Risico op namaak 
 
ZNJ heeft de merken ZNJ en ZNJeans gedeponeerd in een dertigtal landen, waaronder de 
belangrijkste Oost-Europese landen en Azië. De risico’s op namaak zijn bijgevolg beperkt in deze zone. 
Zoals elk merk die naam waardig, is ZNJ nochtans niet volledig beveiligd tegen elk risico van namaak 
van haar goederen door concurrerende ondernemingen, vooral in Azië. Het is immers quasi 
onmogelijk voor ZNJ van haar goederen te beschermen tegen dusdanig risico. Om het hoofd te 
bieden aan deze problematiek tracht ZNJ de geheimhouding van haar creaties zo lang mogelijk te 
behouden, idealiter tot op het ogenblik van de voorstelling van haar collecties op de verschillende 
professionele beurzen waar zij aanwezig is. Geen enkele waarborg kan evenwel worden gegeven dat 
de toekomstige creaties van ZNJ niet worden nagemaakt door concurrerende ondernemingen. 
 
(iii) Het klantenrisico 
 
Zodra een nieuwe collectie gerealiseerd werd, wordt zij, vooraleer in productie te gaan, voorgesteld 
en verkocht aan de kleinhandelaars die de ZNJ en ZNJeans goederen verkopen aan het grote publiek. 
Het is evenwel noodzakelijk dat deze laatste, enerzijds de vereiste kwaliteiten hebben om 
modeartikelen te verkopen aan het grote publiek om de onverkochte hoeveelheid te beperken en 
anderzijds de voldoende financiële middelen hebben om hun verplichtingen na te komen. Om dit 
tweede risico te verminderen heeft ZNJ een reeks concrete maatregelen op punt gesteld, waarvan in 
het bijzonder: 
 
 De vorderingen op klanten gedekt door een krediet verzekeringspolis : deze polis waarborgt 

de betaling van 85% van de gedekte betalingen ingeval van niet-betaling. De tabel hieronder 
toont het percentage van de vorderingen op klanten van ZNJ, gedekt door deze 
verzekeringspolis, en dat voor de laatste drie boekjaren :  
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 2002 2003 2004
    
Klanten 1.371.301 € 1.513.311 € 1.480.410 €

Verzekerd krediet in % 78% 75% 81%

Verzekerd krediet in eur 1.069.615 € 1.134.983 € 1.199.132 €

    
 
 De niet-gedekte vorderingen door de kredietverzekering, of het saldo van de gedekte 

vorderingen op klanten moeten voorafgaand goedgekeurd worden door het departement 
boekhouding van ZNJ, die een onderzoek instelt naar de solvabiliteit van de klanten in 
kwestie. Het kan een gedeeltelijke of volledige betaling vragen van de bestelling voor 
verzending, en zelfs in bepaalde gevallen voor het in productie gaan. Deze procedures 
verschillen uiteraard van land tot land; de juridische interpretatie van de hogervermelde 
betalingsprocedures zelf kan ook verschillen van land tot land; 

 
 Het beheer van de geschillen wordt uitgevoerd, hetzij door de verzekeringsmaatschappij voor 

de krediet verzekerde klanten, hetzij door verschillende invorderaars (advocaten, 
gespecialiseerde bedrijven) voor de andere. In alle gevallen, zodra een vordering beschouwd 
wordt als een geschil, wordt zij automatisch geboekt in “dubieuze vordering », en dat zelfs 
vóór de tussenkomst van de verzekeringmaatschappijen en/of de invorderaars.  Dat verklaart 
waarom het bedrag van de dubieuze vorderingen op de balans van ZNJ relatief hoog is. De 
tabel hieronder toont het percentage van vorderingen op klanten van ZNJ, geboekt als 
“dubieuze vorderingen”, en dat voor de drie laatste boekjaren: 

 
 2002   2003   2004 
   

 
Dubieuze vorderingen 724.666 € 700.211 € 918.591 €

Voorziening Dubieuze vorderingen -362.056 € -392.622 € -442.171 €

Saldo van de dubieuze vorderingen 362.610 € 307.589 € 476.420 €

Recuperatie dubieuze vorderingen 92.139 € 134.999 € 68.590 € 
 

  Aantal Bedrag Voorzieningen 

Dubieuze vorderingen op 31/12/2004 111 918.590 € 442.171 € 

Vorderingen met voorzieningen 100% op 31/12/2004 51 338.448 € 338.448 € 

Vorderingen met voorzieningen 50% op 31/12/2004 2 78.678 € 39.339 € 

Vorderingen zonder voorzieningen 25% op31/12/2004 34 256.594 € 64.382 € 

Vorderingen zonder voorzieningen op 31/12/2004 24 244.869 € 0 € 

Vorderingen - de 5000 € au 31/12/04 64 178.128 € 109.353 € 

Vorderingen tussen 5001 € en 10000 € op31/12/04 26 174.795 € 96.827 € 

Vorderingen 10001 € en 20000 € op 31/12/04 10 147.355 € 47.125 € 

Vorderingen + de 20000 € op 31/12/04 11 418.312 € 188.865 € 
 

Deze maatregelen laten ZNJ dit risico op klanten te controleren, maar laten niet toe dit volledig uit te 
sluiten. Geen volstrekte waarborg kan trouwens gegeven worden dat, rekening houdend met de 
verwachte stijging van de omzet van ZNJ door de uitvoering van haar businessplan, ZNJ geen 
belangrijke verhoging kent van haar onbetaalde vorderingen. Geen volstrekte waarborg kan trouwens 
worden gegeven wat het behoud betreft van de krediet verzekeringspolissen actueel van kracht van 
de verzekeringsmaatschappijen, of wat een toename betreft van de kost van voornoemde polissen. 
  
(iv) Het leveranciersrisico 
 
ZNJ kiest met uiterste nauwkeurigheid haar leveranciers (groothandelaars, producenten van kleding, 
zie n°4.3.2.1). Hierdoor probeert ZNJ zich te behoeden voor de volgende risico’s met leveranciers: 
 
 Op niveau van de producten: kleding, stoffen, kleurgeving en/of niet-conforme accessoires 

met de reekshoofden en/of slechte kwaliteit; niet reglementaire snit vergeleken met de 
Europese normen, termijnen en niet-gerespecteerde hoeveelheden, vergissingen van de 
plaats en/of datum van levering, niet reglementaire conditioneringen, enz.  
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 Op niveau van de leveranciers : financiële tekortkoming (gebrek aan liquiditeiten, 

faillissement, enz.), en te grote afhankelijkheid van ZNJ (een producent die een abnormaal 
hoog percentage van het totale bedrag van de aankopen zou vertegenwoordigen wordt 
onontkoombaar, wat de mogelijkheden tot onderhandelen voor ZNJ ten opzichte van deze 
zou beperken) localiseren vanaf het begin van de verhogingen van de invoerrechten 
(douanes) of de beperkingen van hun export ten gevolge van het opleggen van quota door de 
Europese Unie ( zie n°4.1.6), enz. 

 
Voor het beheersen van deze verschillende risico’s met leveranciers zorgt ZNJ ervoor niet al haar 
aankopen te concentreren in de handen van één en dezelfde leverancier. Aldus overschreed, op 30 
juni 2005, geen enkele leverancier van ZNJ 18% van het totale bedrag van de aankopen. ZNJ waakt 
er trouwens over dat elke leverancier vervangbaar is door een andere binnen een termijn dat zich 
uitdrukt in dagen. ZNJ waakt er eveneens over van, zolang de professionele bekwaamheid van een 
leverancier niet aangetoond is, de hoeveelheden van de bestelde goederen te beperken. Ten slotte 
superviseert het departement Productie en Kwaliteitscontrole van ZNJ gedurende de ganse duur van 
het fabricageproces de aanmaak van ZNJ en ZNJeans producten, en dit tot het moment dat de 
goederen vanuit de verschillende productiecentra naar de logistici vertrekken. De directeur van de 
productie van ZNJ kan zo, op elk ogenblik, een bestelling stopzetten en/of een bestelling in uitvoering 
opnieuw laten beginnen. Hij kan ze ook laten uitvoeren door een andere leverancier. 
 
Op dezelfde wijze zorgt ZNJ erover dat, om te vermijden dat in China geproduceerde goederen niet 
kunnen worden ingevoerd in Europa door te strikte quota (zie n°4.1.6), er enkel gewerkt met 
producenten die in voldoende mate over invoerrechten voor de Europese Unie beschikken. Trouwens 
ook hier zorgt zij ervoor dat elke leverancier vervangbaar is binnen een termijn die zich uitdrukt in 
dagen. Aldus heeft ZNJ, op het ogenblik van de laatste incidenten die de handelsbetrekkingen tussen 
China en de Europese Unie lieten vastlopen tijdens de zomer 2005, een deel van haar productie 
kunnen overbrengen naar landen die niet getroffen waren door dit quota-probleem.  
 
Ondanks de doeltreffendheid van de aangewende middelen door ZNJ om de risico’s met de 
leveranciers te beperken, kan geen enkele waarborg worden gegeven dat ZNJ zou beveiligd zijn voor 
een incident, welke significante uitzonderlijke kosten zouden kunnen meebrengen. Dit des te meer 
daar de uitvoering van het businessplan van ZNJ zou moeten leiden tot een geleidelijke stijging van 
het bedrag der aankopen, en een progressieve outsourcing van de productie naar landen zoals China. 
Een dusdanige strategie zou moeten leiden tot een vermenigvuldiging van het aantal leveranciers en 
een stijging van hun geografische spreiding, met een meer complexe kwaliteitscontrole, vooral indien 
de juridische, culturele en taalkundige omgevingen sterk uiteenlopen. Om deze moeilijkheden aan te 
pakken sluit ZNJ met lokale agenten samenwerkingsverbanden af (zie n°4.3.4.3). 
 
Geen volstrekte waarborg kan nochtans worden gegeven of het ZNJ zal lukken dusdanige 
partnerships aan te gaan, en dat deze zullen toelaten de hogervermelde moeilijkheden te vermijden. 
Bovendien kan, ondanks het feit dat de quota die op dit ogenblik opgelegd zijn aan de Europese 
ondernemingen die textiel uit China wensen in te voeren, zouden moeten verdwijnen tegen einde 
2007, geen enkele waarborg worden gegeven dat ZNJ geen gevolgen kent van een dergelijke 
reglementering, of een nieuwe reglementering opgelegd krijgt met dezelfde resultaten. 
 
(v) Het marketingrisico  
 
Het prijsrisico 
 
ZNJ werkt in een sector waar de consumenten zeer oplettend en zeer gevoelig zijn voor de prijzen. 
Om die reden heeft ZNJ, sedert meer dan vijf jaar, geleidelijkaan een deel van haar productie, eerst 
naar Oost-Europa, en vervolgens naar Azië, overgebracht, ten einde te profiteren van lagere 
fabricagekosten. Dit laat ZNJ sinds enkele jaren toe om op geleidelijke wijze de prijzen van zijn 
ZNJeans-producten te laten dalen, om op die manier haar doelgroeppubliek uit te breiden zonder te 
raken aan haar rentabiliteit. 
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Daarentegen ambieert zij voor de ZNJ-producten geen vermindering van de prijzen, maar eerder de 
kwaliteit van de producten te bevoordeligen en zo haar imago te behouden door zich te positioneren 
in het hogere kwaliteitsgamma. Hierdoor zou ZNJ, met het verbeteren van zijn marges dankzij een 
uitstekend beheer van het productieproces (zie n° 4.2.2.3), haar rentabiliteit voor de komende jaren 
moeten verhogen. Een deel van deze productiewinst zou moeten worden afgestaan aan de 
kleinhandelaars die de ZNJ-producten commercialiseren, wat een krachtige motivatiedrager vormt. 
Bewust nochtans van de concurrentiële omgeving waarin zij opereert, past ZNJ voortdurend haar 
prijzen aan in functie van deze van de concurrenten. Geen enkele waarborg kan worden gegeven dat 
ZNJ niet verplicht zal zijn haar prijzen af te stemmen op deze van haar concurrenten en aldus haar 
marges te verminderen. 
 
Het promotierisico 
 
Tijdens een promotiecampagne wendt ZNJ verschillende media aan om haar producten aan te 
prijzen: zij publiceert publicitaire bijlagen in gespecialiseerde tijdschriften, zij realiseert 
aanplakcampagnes in de bushokjes, zij organiseert evenementen rond haar verkooppunten, enz. Om 
doeltreffender te zijn en om de kosten te drukken van dergelijke campagnes is ZNJ in grote mate 
bezig met de outsourcing ervan (operationele marketing), met de voorkeur voor een strategie op 
lange termijn (strategische marketing). 
 
Geen enkele waarborg kan echter worden gegeven met betrekking tot de doeltreffendheid van 
dergelijke campagnes. Temeer daar een campagne, ondanks haar kwaliteit, overschaduwd kan 
worden door een belangrijker campagne georganiseerd door een concurrent, een beperkte impact kan 
hebben op de verkoop of, juist, slecht worden ontvangen door de consumenten en dus een negatieve 
impact hebben op het imago van ZNJ. 
 
Het distributierisico 
 
Ondanks haar beperkte grootte heeft ZNJ tijdens de jaren haar eigen distributienet ontwikkeld onder 
de merknaam « ZNJ ». Dit neemt niet weg dat ZNJ vandaag nog altijd 85% van zijn omzet realiseert 
via een netwerk “Multimerken”. ZNJ ambieert echter de ontwikkeling van haar “eigen” distributienet, 
om de volgende redenen: 
 
 Een “eigen” distributienet laat ZNJ toe in rechtstreeks contact te blijven met de markt, en 

aldus beter de evoluties, de tendenzen, enz. te volgen; 
 
 Exclusieve verkooppunten onder de merknaam “ZNJ”, verhogen de naambekendheid van het 

merk, stimuleren de verkoop van het netwerk “Multimerken”, enz.; 
 
 Exclusieve verkooppunten laten toe het collectierisico te verminderen, waar de verkochte 

producten via het netwerk “Multimerken” zich in rechtstreekse concurrentie bevinden met de 
producten van de concurrerende merken van ZNJ. 

  
Om de financiering van de ontwikkeling van dit netwerk te verzekeren heeft ZNJ een specifiek 
financieringsmechanisme op punt gesteld met de hulp van investeerders gespecialiseerd in onroerend 
goed (zie n° 4.3.4.3.). Dit mechanisme laat ZNJ toe het financiële risico verbonden aan de opening 
van een nieuw verkooppunt aanzienlijk te verminderen, en hierdoor veel vlugger een kritische omvang 
te bereiken tegenover de concurrenten met internationale omvang. Geen volstrekte waarborg kan 
evenwel worden gegeven dat ZNJ er in zal lukken zijn distributienet te ontwikkelen op het ritme en 
volgens het voorziene schema. Temeer daar in die periode de concurrenten met een belangrijkere 
omvang, middelen kunnen inzetten die niet vergelijkbaar zijn met deze waarover ZNJ beschikt. 
 
ZNJ besteedt trouwens belangrijke middelen voor de ontwikkeling van het « Multimerken »-netwerk, 
dat vandaag 85% vertegenwoordigt van haar omzet. Het businessplan dat ZNJ wenst op te zetten 
karakteriseert zich door een sterke opening naar nieuwe markten toe, namelijk Spanje, Ierland, 
Scandinavië en Griekenland. Deze ontwikkeling zal zich in principe realiseren via een netwerk van 
onafhankelijke agenten (zie n° 4.3.4.3). Het is nochtans niet uitgesloten dat ZNJ, om de 
doeltreffendheid van deze verkoopkracht te versterken, haar eigen verkopers moet rekruteren. Geen 
enkele waarborg kan worden gegeven dat een dusdanig verkoopteam in een eerste fase geen 
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verliezen zal genereren, namelijk wanneer de vooropgestelde objectieven niet worden bereikt ( het 
evenwichtspunt tussen inkomsten en uitgaven wordt niet bereikt), zij verplicht wordt belangrijkere 
uitgaven te doen, zij haar verkoopprijzen moet verlagen zij slecht haar klanten kiest (insolvabel of 
slechte betalers), enz. 
 
(vi) Risico verbonden aan de sleutelpersoon  
 
ZNJ steunt vandaag erg op de persoonlijkheid van de heer René Grunchard, die de geschiedenis van 
de vennootschap heeft getekend (zie n° 4.2.1) en die ontegensprekelijk animator en leader blijft. De 
heer René Grunchard is evenwel omringd door een ploeg van hoog niveau (zie n°4.3.5), aan welke hij 
geleidelijkaan het dagelijkse beheer van de vennootschap delegeert om zich zo beter te kunnen 
wijden aan de strategische ontwikkeling van de onderneming. Toch zijn deze verschillende personen 
op hun beurt sleutelpersonen geworden in de ontwikkeling van de vennootschap. Zo is er bijvoorbeeld 
mevrouw Florence Bricmaan, directeur van de productie, die de verantwoordelijkheid heeft over de 
productontwikkeling en de positionering van de ZNJ-merken, of de heer Bernard Quenon, die 
verantwoordelijk is voor de volledige administratieve en financiële opvolging van de vennootschap. 
 
Elk van de personen belast met een sleutelfunctie probeert zich toch ook te omringen met 
medewerkers die, in geval van noodzaak, de relais kunnen verzekeren. Evenzo zou het departement 
“productie” op korte termijn moeten worden versterkt met een assistente om de groei van de 
activiteiten van de vennootschap op te vangen en de afhankelijkheidsrisico’s van ZNJ ten opzichte 
van haar te verminderen. Ondanks deze verschillende maatregelen kan geen enkele waarborg worden 
gegeven dat de ontstentenis van een deel van de sleutelmedewerkers niet tijdelijk de activiteit van de 
vennootschap beïnvloedt. 
 
Daarenboven is ZNJ financieel afhankelijk van dhr. Grunchard die én aandeelhouder én geldschieter 
is. Dhr. Grunchard heeft zich – onder de vorm van lopende rekeningen, ondergeschikte en 
toegekende leningen toegekend aan ZNJ - geëngageerd ten aanzien van ZNJ voor een totaal bedrag 
van 1.073.405€. Hij is tevens aandeelhouder van ZNJ ten belope van 83,44% van het kapitaal (zie n° 
3.3.1). Deze afhankelijkheid zou echter moeten afnemen in de loop van de komende jaren. 
 

b. De exogene risico’s 
 
(i) Het risico van de debiteur-rentevoet 
 
Sedert haar oprichting heeft ZNJ steeds de wissels kunnen honoreren waarmee zij werd 
geconfronteerd. In de loop van deze laatste jaren werd de schuldenlast van ZNJ grondig 
geherstructureerd door een uiterst nauwkeurig beheer, ten einde namelijk deze rentelast te beheersen 
en zo goed mogelijk in de tijd te spreiden (zie n°5.1.4.2). Geen enkele waarborg kan evenwel worden 
gegeven wat de toekomstige capaciteit betreft van ZNJ om deze vervaldata op te vangen, temeer 
daar ZNJ zou kunnen worden gebracht tot het vragen van nieuwe kredietlijnen om haar businessplan 
te financieren. 
 
Dit is des te meer waar daar de financiële lasten voor het boekjaar 2004 een bedrag 
vertegenwoordigden van 594.664 euro. De invloed van een verhoging van 1% van de euribortaks zou 
een verhoging van de financiële lasten voor ZNJ meebrengen van 62.855 euro, wat ca. 9,5% zou 
betekenen van de bedrijfswinst van ZNJ, zoals de tabel hieronder illustreert: 
 
  2004  2004 + 1%
Rekening courant 176.741 € 189.266 €
NMB 157.819 € 181.520 €
Schulden op lange termijn 5.175 € 5.175 €
Leasing 23.497 € 23.497 €
Leveranciers, sociale en fiscale lasten 27.552 € 27.552 €
Financiering 404 € 404 €
Disconto  109.637 € 136.265 €
  
Totaal verhoging  62.855 €
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De invloed van een eventuele verhoging van de interestvoeten is dus significant, en vertegenwoordigt 
een niet gering risico voor de rentabiliteit van de onderneming. Zelfs indien de versteviging van het 
eigen vermogen van ZNJ in het kader van het Bod van dien aard zou zijn om haar bankiers gerust te 
stellen, kan geen enkele waarborg worden gegeven wat het behoud betreft van de interestvoeten op 
hun huidige niveau, noch wat het behoud betreft van de financiële voorwaarden op dit ogenblik door 
de verschillende bankiers gemaakt voor ZNJ. 
 
(ii) Het wisselkoersrisico 
 
Klanten 
 
ZNJ commercialiseert op dit ogenblik haar producten vooral in de euro-zone (België, Frankrijk, 
Nederland, Griekenland, Spanje, enz.). De tabel hieronder illustreert aldus het feit dat, sedert 2002, 
meer dan 97% van de omzet van ZNJ gerealiseerd werd in euro. Het wisselrisico “klanten” heeft dus 
een uiterst beperkte invloed op de huidige omzet van ZNJ: 
 
 2002 2003 2004 
euro-zone 10.965.536 € 97,77% 10.438.700 € 97,91% 9.382.160 € 97,51%
Buiten €o-zone 250.450 € 2,23% 222.919 € 2,09% 239.321 € 2,49%
Totaal 11.215.986 € 100,00% 10.661.619 € 100,00% 9.621.482 € 100,00%
 
ZNJ ambieert de ontwikkeling van haar activiteiten buiten de euro- zone, namelijk in Groot-Brittannië, 
in Azië, de Pacifiek en in de Verenigde Staten (zie n°4.4.2.2). Indien dit werkelijk het geval is, zouden 
belangrijke schommelingen van de deviezen met wettelijke koers in deze verschillende landen 
tegenover de euro, sterk de omzet van ZNJ kunnen beïnvloeden, namelijk indien dit niet het 
voorwerp uitmaken van geschikte dekkingen. Dit is des te meer waar daar de realisatie van een 
kledingcollectie een lang proces is dat zich over 17 maanden kan spreiden (zie n°4.4.1). Geen enkele 
waarborg kan worden gegeven of ZNJ in staat zal zijn om deze deviezenschommelingen op een 
passende manier te dekken. 
 
Leveranciers 
 
In 2004 werden 80% van de aankopen van ZNJ gefactureerd in euro. Bovendien gebruikt ZNJ, in 
geval van noodzaak, voor al haar aankopen gedaan in dollars dekkingsmiddelen, die het wisselrisico 
beperken. Het wisselrisico “leveranciers” heeft dus een zeer beperkte invloed op de huidige 
resultatenrekening van ZNJ. ZNJ overweegt niettemin van op progressieve wijze het deel van haar 
productie, gerealiseerd in Azië en betaald in dollars, te verhogen. Het is bijgevolg zeker dat ZNJ meer 
en meer een beroep zal moeten doen op dekkingsmechanismen die, om doeltreffend te zijn, 
noodzakelijk maken dat ZNJ precies het ogenblik kan voorzien waarop zij daadwerkelijk haar deviezen 
zal moeten aanwenden om de leveranciers te betalen. Dit veronderstelt bijgevolg een perfecte 
beheersing van het productieproces. Geen enkele waarborg kan worden gegeven dat ZNJ in staat zal 
zijn op correcte wijze dit proces te beheersen en deze deviezenschommelingen passend te dekken. 
 
(iii) De politieke risico’s  
 
De politieke risico’s zijn zeer beperkt op het niveau van de verkopen, gezien op dit ogenblik ZNJ meer 
dan 97% van haar omzet maakt in de euro-zone. Deze risico’s zijn daarentegen veel groter voor de 
productie, gezien meer dan 85% van de aankopen gebeurt in landen met een bepaald politiek risico, 
bijvoorbeeld China. Geen enkele waarborg kan worden gegeven of ZNJ, in de komende jaren, niet zal 
worden geconfronteerd met problemen te wijten aan de politieke risico’s van de landen waar ze 
handel drijft. Om die reden, zorgt ZNJ er voor van haar aankopen niet in handen te geven van één en 
dezelfde leverancier. Aldus overschreed op 30 juni 2005 geen enkele leverancier 18% van het totaal 
van de aankopen. ZNJ zorgt er trouwens voor dat elk van haar leveranciers vervangbaar is binnen 
een termijn die zich uitdrukt in dagen. 
 

c. De risico’s eigen aan de beursintroductie 
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(i) Het volatiliteitsrisico van de aandelenkoers 
 
De Aandelen werden nooit eerder verhandeld op een financiële markt voor dit Bod. Geen enkele 
waarborg kan bijgevolg worden gegeven inzake de ontwikkeling van een liquide en actieve markt na 
het Bod rond de Aandelen. Er is evenmin een waarborg dat de koers van de Aandelen niet zal dalen 
onder de prijs van het Bod aan het slot van deze, gezien de prijs van het Bod niet kan beschouwd 
worden als indicatief voor de aandelenmarkt na het Bod. Het is trouwens niet uitgesloten dat de koers 
van de Aandelen een sterke volatiliteit ondergaat aan het slot van het Bod. 
 
De informatie betreffende ZNJ kan op aanzienlijke wijze de aandelenkoers laten schommelen en het 
volume van de transacties op de Aandelen. De informatie (macro-economische, politieke, ...), zonder 
verband te houden met de operationele activiteiten van ZNJ, zouden eveneens kunnen bijdragen tot 
een sterke schommeling van de aandelenkoers. ZNJ kan bijgevolg op geen enkele wijze de marktprijs 
van haar Aandelen voorzien of waarborgen op het einde van dit Bod. 
 
(ii) Het risico op dilutie voor de nieuwe aandeelhouders 
 
De beleggers die zullen inschrijven op de Aandelen in het kader van dit Bod, zullen een dilutie 
ondergaan die gelijk zal zijn aan het verschil tussen de inschrijvingsprijs op de Aandelen en hun 
nominale waarde. Indien de vennootschap in de toekomst nieuwe Aandelen uitgeeft, kunnen de 
beleggers die inschrijven op de Aandelen in het kader van dit Bod, een bijkomende dilutie 
ondervinden. 
 
De dilutie per Aandeel wordt berekend door zich op het netto activa te baseren, en de integrale 
inschrijving van de 250.000 aangeboden Aandelen en de uitoefening door Mélice & Cie van de Optie 
van Over-inschrijving die hen werd toegestaan door ZNJ: 
 

 Aantal aandelen Bedrag in euro Per aandeel in 
euro 

    
Netto activa op 31/12/04 796.416 3.046.358 € 3,82 
Bedrag van het Bod 300.000 1.500.000 € 5,00 
Netto activa na het Bod 1.096.416 4. 546.358 € 4,14 
Dilutie van het netto activa voor de inschrijvers op het Bod   0,85 
Dilutie van het netto activa na de uitoefening van de warrants   0,96 
Toename van het netto activa voor de bestaande
aandeelhouders   0,32 
 
(iii)  Anti-OPA bepalingen 
 
De heer René Grunchard, de heer Frans Grunchard, de heer Charles De Bel en de heer Michel 
Fossaert (hierna « Controle Aandeelhouders » genoemd) zullen samen 72,49% van ZNJ in handen 
hebben na de toelating van de Aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussels, aan te nemen dat 
het geheel van de 250.000 nieuwe Aandelen, uitgegeven in het kader van het Bod, volledig 
onderschreven werd en dat de Optie van Over-inschrijving, toegestaan door ZNJ, door Mélice & Cie 
werd uitgeoefend. De Controle Aandeelhouders hebben zich verbonden om een minimum van 50% 
van de Aandelen in hun bezit te houden gedurende een minimum termijn van 2 jaar vanaf de datum 
van de toelating van de Aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussels, behalve in geval van het 
deponeren van de OPA-berichtgeving bij de CBFA overeenkomstig het koninklijke besluit van 8 
november 1989. 
 
In het kader van de boven vermelde lock-up verbintenis, zouden de Controle Aandeelhouders een 
beetje meer dan de 250.000 Aandelen kunnen verkopen op de markt. Dergelijke verkooporders 
zouden een belangrijke daling van de aandelenkoers tot gevolg kunnen hebben wanneer deze niet 
door aankooporders van eenzelfde omvang gecompenseerd worden.  
 
Bovendien is de mogelijkheid voor het ontvangen van een premie voor hun Aandelen in het kader van 
een openbaar aankoopbod in vergelijking met de marktprijs relatief beperkt zolang de Controle-
aandeelhouders een significante participatie in het kapitaal van ZNJ zullen houden. Temeer daar ZNJ 
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honderdvijftig (150) oprichtersbewijzen heeft uitgegeven, die aan hun houder stemrecht geven tijdens 
de algemene vergadering. Elk oprichtersbewijs geeft recht op één stem, binnen de grenzen voorzien 
door artikel 542 van het Wetboek van vennootschappen. Eén van de bestuurders moet trouwens 
worden gekozen tussen de kandidaten voorgesteld door de titularis van de oprichtersbewijzen. Deze 
150 oprichtersbewijzen werden op 28 oktober 2005 verdeeld in 4.800 bewijzen, net zoals de gewone 
aandelen van ZNJ. 
 
(iv) Dividendenpolitiek 
 
ZNJ is van plan om haar toekomstige winsten te gebruiken voor de ontwikkeling van haar activiteiten. 
Zij overweegt niet a priori de betaling van een dividend gedurende de komende jaren, behalve 
wanneer haar resultaten en haar investeringsprogramma het toelaten. 
 
(v) De risico’s eigen aan een toelating op de Vrije Markt  
 
De Vrije Markt is een onderdeel van Euronext, met beperkte reglementaire verplichtingen, want het 
vormt geen gereglementeerde markt in de zin van het artikel 2,3° van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Bijgevolg zijn de emittenten 
van financiële instrumenten, waarvan de negotiatie mogelijk is op de Vrije Markt, niet gehouden door 
de verplichtingen voortvloeiend uit de toelating tot de onderhandelingen over een gereglementeerde 
markt. De belangrijkste risico’s eigen aan een toelating tot de Vrije Markt zijn de volgende: 
 
 De enige boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen toegelaten op de Vrije Markt, 

zijn deze opgelegd door hun rechtsvorm overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het 
boekhoudkundige en vennootschappenrecht; 

  
 Er is geen minimum verspreidingpercentage van effecten voor het publiek opgelegd; 

 
 Euronext Brussels is geen bestemmeling van bijzondere informatie over gebeurtenissen die 

mogelijk het vermogen kunnen aantasten of de juridische situatie van de onderneming en 
deze bijgevolg niet in alle omstandigheden ter kennis kan brengen van de gebruikers; 

 
 De periodieke en occasionele informatieverplichtingen, zoals bedoeld in het koninklijke besluit 

van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van de emittent, toegelaten tot de 
onderhandelingen op een Belgische gereglementeerde markt, zijn niet van toepassing op 
vennootschappen toegelaten tot de Vrije Markt; 

 
 De regels die de openbaarmaking van drempeloverschrijdingen van deelnemingen in 

vennootschappen, waarvan de effecten zijn toegelaten tot de onderhandelingen op een 
gereglementeerde markt verplichten, zijn niet van toepassing (wet van 2 maart 1989 over de 
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen en 
reglementering van openbare acquisitiebiedingen, zoals gewijzigd door het artikel 136 van de 
wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten), zelfs indien ZNJ spontaan besloten heeft ze toe te passen door bepalingen in deze 
zin op te nemen in haar statuten(zie n°3.2.5.); 

 
 Het gebrek aan liquiditeit, helderheid en transparantie kunnen een rem betekenen voor het 

nemen van een deelneming, des te meer daar de Vrije Markt van Euronext Brussels een 
geheel nieuwe gecreëerde markt is in België en ZNJ één van de eerste vennootschappen is 
om toegelaten te worden. Er bestaat geen enkele waarborg dat een voldoende aantal 
vennootschappen zich komen inschrijven op de markt om er zo het voortbestaan van te 
verzekeren. De investeerders kunnen onder andere moeilijkheden ondervinden met het 
verkopen van een groot lot aan effecten, omdat er niet noodzakelijk een tegengewicht is. Van 
de andere kant draagt de vorming van de aandelenkoers volgens de methode simple fixing bij 
tot een gebrek aan helderheid; 

 
 De volatiliteit van de koersen kan eveneens een risico inhouden. Toch moet deze koers tussen 

de limieten blijven van + of – 10% variatie ten opzichte van de vorige handelssessie;  
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 ZNJ kan vanaf de introductie moeilijkheden ondervinden voor de opname van fondsen, daar 

zij in het algemeen nog niet over een sterke naambekendheid beschikt bij het grote publiek. 
 
Daarentegen gelden voor de effecten van de vennootschappen, toegelaten op de Vrije Markt van 
Euronext Brussels alle bepalingen van het koninklijke besluit van 8 november 1989 betreffende de 
openbare acquisitieaanbiedingen (Hoofdstuk II van het besluit), de openbare overnameaanbiedingen 
(hoofdstuk IV, nieuw van het besluit) en de wijzigingen van de controle (hoofdstuk III van het 
besluit). Insgelijks de strafrechterlijk gesanctioneerde verbodsbepalingen met betrekking tot het 
bestraffen van de koersmanipulatie en voorkennis zijn uiteraard van toepassing op de Vrije Markt 
conform de artikelen 7 en 8 van het koninklijke besluit van 26 juni 2003 aangaande verscheidene 
bepalingen betreffende de financiële instrumenten van de secundaire markten. 
 
Een toelating tot de Vrije Markt van Euronext Brussels betekent, in ieder geval een openbare oproep 
op het spaarwezen, en onderwerpt de emittenten aan de verplichting van een prospectus te 
publiceren, conform artikel 13 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen 
van effecten en aan het koninklijke besluit van 31 oktober 1991 betreffende het te publiceren 
prospectus in het geval van een openbare emissie van effecten en waarden. 
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1. Verantwoordelijken voor het Prospectus en het 
nazicht van de rekeningen 

 

1.1 Conformiteits- en verantwoordelijkheidsattest 
 
De Raad van Bestuur van ZNJ, vertegenwoordigd door de Heer Frans Grunchard, Voorzitter van de 
Raad van Bestuur, draagt de verantwoordelijkheid van deze prospectus, en verzekert dat de gegevens 
die deze prospectus omvatten naar zijn kennis conform zijn met de realiteit en geen leemte vertonen 
van dien aard dat de draagwijdte ervan wordt vervalst. 
 
Voor de Raad van Bestuur van ZNJ  
 
 
Frans GRUNCHARD 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

1.2 Nazicht der rekeningen 
 
De commissaris van ZNJ is BIGONVILLE, DELHOVE & Co BVBA., met maatschappelijke zetel te 1180 
Brussel, Winston Churchilllaan 55 bus 10, vertegenwoordigd door de Heer Bernard Bigonville, 
bedrijfsrevisor. 
 
De commissaris van ZNJ werd benoemd op 5 mei 1988 in de hoedanigheid van commissaris voor een 
mandaat van 3 jaar dat eindigde bij afloop van de gewone algemene vergadering van 6 mei 2002. 
Hij werd benoemd voor een nieuw mandaat van drie jaar eindigend bij de afloop van de GAV van 3 
mei 2005, om vervolgens opnieuw te worden aangesteld in zijn functie voor een nieuw mandaat van 
drie jaar dat zal eindigen bij de afloop van de gewone algemene vergadering van 6 mei 2008. 
 
De jaarrekeningen van ZNJ voor de boekjaren afgesloten per 31/12/2002, per 31/12/2003 en per 
31/12/2004 werden zonder voorbehoud goedgekeurd. 
 

1.3 Goedkeuring door de Commissie voor het bank-, financie- 
en assurantiewezen 

 
Deze prospectus werd goedgekeurd door de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen 
op datum van 8 november 2005 in toepassing van artikel 14 van de wet van 22 april 2003 betreffende 
de openbare aanbiedingen van effecten. 
 
Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, 
noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkte. 
 

1.4 Wettelijke mededeling  
 
De mededeling, bepaald in artikel 13 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare 
aanbiedingen van effecten, is gepubliceerd. 
 

1.5 Informatieverstrekking 
 
Verantwoordelijke voor de informatie: 
 
Raad van Bestuur van ZNJ 
Vertegenwoordigd door De Heer Frans Grunchard 
Voorzitter  
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Gruno & Chardin – ZNJ 
 
Telefoon : +32 2 555 00 30 
Telefax : +32 2 555 00 09 
E-mail:  info@znj.com 
 
Website: www.ZNJ.com  
 
De maatschappelijke, boekhoudkundige en juridische documentatie waarvan de kennisgeving voorzien 
is door de wet en de statuten ten opzichte van de aandeelhouders en derden kunnen worden 
ingekeken op de zetel van ZNJ. Deze documenten zullen tevens kunnen worden geraadpleegd op de 
website (www.ZNJ.com), onder de afdeling "corporate". 
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2.  Inlichtingen betreffende het Bod 
 

2.1 Inlichtingen betreffende de Aandelen  
 
2.1.1 Aard van de Aandelen (artikel 8 van de statuten) 

 
De Aandelen zijn aan toonder, onder voorbehoud van de toepassing van de wettelijke bepalingen die 
in bepaalde gevallen de nominatieve vorm opleggen. Op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouder 
moet de raad van bestuur de Aandelen aan toonder omzetten in Aandelen op naam of de Aandelen op 
naam omzetten in Aandelen aan toonder. Deze omzetting zal gebeuren op kosten van de 
aandeelhouder die erom verzoekt. 
 
De Aandelen aan toonder worden getekend door minstens twee bestuurders; deze handtekeningen 
mogen worden vervangen door naamstempels. De omzetting van Aandelen aan toonder in Aandelen 
op naam geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, gedateerd en getekend door de 
aandeelhouder of zijn mandataris, en twee bestuurders van de vennootschap. 
 
Het eigendomsbewijs van de Aandelen op naam wordt uitsluitend vastgelegd door de inschrijving in 
het aandelenregister. Een register wordt eveneens ingevoerd voor de eventuele inschrijvingsrechten, 
oprichtersbewijzen en obligaties. 
 
2.1.2 Overdraagbaarheid van de Aandelen 
 
De Aandelen zijn vrij overdraagbaar. 
 
2.1.3 Nominale waarde van de Aandelen 
 
De Aandelen zijn zonder vermelding van de nominale waarde. 
 
2.1.4 Rechten verbonden aan de Aandelen 
 
2.1.4.1 Uitoefening van de rechten verbonden aan de Aandelen (art. 9 en 10 van de 

statuten) 
 
De rechten en verplichtingen behorende tot de Aandelen blijven ermee verbonden, onafgezien de 
uitgevoerde overdrachten. 
 
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende 
personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meer 
personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat 
één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen. 
 
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel op naam voor wat betreft de uitoefening 
van hun rechten, nl. de eigenaar waarvan de naam is ingeschreven in het aandelenregister. Aandelen 
op naam, waarop een vruchtgebruik is gevestigd, zullen worden ingeschreven in het aandelenregister 
op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker. 
 
De erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen, onder welk 
voorwendsel dan ook, het verzegelen niet bekomen van de goederen en de waarden van de 
vennootschap, deze laatste niet treffen met het aantekenen van beroep, niet de verdeling vragen of 
de licitatie van het maatschappelijke fonds, noch zich in enige mate inlaten met de administratie. 
 
Het stemrecht van de in onderpand gegeven Aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar van het 
onderpand, tenzij anders bepaald in het onderpandcontract. 
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De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de obligaties, oprichtersbewijzen en 
inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap. 
 
2.1.4.2 Toelating tot de vergadering (art. 30, 31 en 32 van de statuten) 
 
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen. 
 
De oproepingen vermelden de agenda evenals de voorstellen tot besluit en geschieden 
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.  
 
Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissarissen gezonden.  
 
De stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking 
moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, worden meegezonden bij de oproepingsbrieven die 
aan de houders van Aandelen, oprichtersbewijzen, obligaties of inschrijvingsrechten, de bestuurders 
en de eventuele commissaris(sen). 
 
De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum 
van verzending. 
 
Om te worden toegelaten op de algemene vergadering, en voor zover de raad van bestuur het eist in 
de convocaties, moet elke eigenaar van effecten op naam zijn voornemen tot deelneming aan de 
algemene vergadering meedelen aan de raad van bestuur binnen de termijn vermeld in de convocatie. 
 
Om te worden toegelaten op de algemene vergadering, en voor zover de raad van bestuur het eist in 
de convocaties, moet elke eigenaar van effecten aan toonder zijn effecten neerleggen op de plaats en 
binnen de termijn bepaald in de convocatie. 
 
Elke aandeelhouder kan volmacht geven, per brief, telefax, elektronische briefwisseling of op elke 
andere schriftelijke wijze, om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering. De 
volmachthebber hoeft geen aandeelhouder te zijn. Een volmachthebber kan meer dan één 
aandeelhouder vertegenwoordigen. 
 
De volmacht bevat op straffe van nietigverklaring de dagorde, met vermelding van de te behandelen 
onderwerpen alsook de beslissingsvoorstellen, de richtlijn voor het uitoefenen van het stemrecht over 
elk van de onderwerpen van de dagorde en de aanduiding in welke zin de volmachthebber zijn recht 
zal uitoefenen bij gebrek aan instructies van de aandeelhouder. 
 
De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen in de convocaties en eisen dat deze 
worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn aangeduid in de convocatie. 
 
2.1.4.3 Stemrecht (art. 35 en 36 van de statuten) 
 
Elk aandeel geeft recht op een stem. Elk oprichtersbewijs geeft recht op een stem, binnen de 
beperkingen opgelegd door artikel 542 van het Wetboek van vennootschappen. 
 
De houders van obligaties en inschrijvingsrechten mogen deelnemen aan de algemene vergadering, 
maar enkel met een raadgevende stem. 
 
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezige of 
vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het 
Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist. 
 
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen, 
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en ze met eenparigheid 
besluiten tot uitbreiding van de agenda. 
 
Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou 
berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap, geven de 
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bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of 
tot de agendapunten. De commissaris geeft antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen 
met betrekking tot zijn verslag. 
 
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij 
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering 
vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen 
geteld. 
 
Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de 
beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 
 
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering 
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. 
 
Het vorige geldt onverminderd het recht van iedere aandeelhouder per brief te stemmen door middel 
van een formulier die de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder; (ii) 
aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda 
door de algemene vergadering moet genomen worden: "ja", "neen" of "onthouding". 
 
2.1.4.4 Opvraging van storting (art. 7 van de statuten) 
 
De raad van bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen. 
 
De raad van bestuur informeert de aandeelhouders over een besluit tot volstorting overeenkomstig de 
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen i.v.m. de bijeenroeping van een algemene 
vergadering. De minimumtermijn voor stortingen zal niet minder dan 30 dagen bedragen, te rekenen 
vanaf de datum van de tweede publicatie van de opvraging in de kranten of vanaf de datum van het 
aangetekende schrijven aan de houders van aandelen, indien deze later valt. 
 
Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de 
door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de 
betrokken aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege vanaf de 
dag, waarop de termijn bepaald door de raad van bestuur voor de volstorting verstrijkt, aan de 
vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met 2 
procentpunten. 
 
Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur 
wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde 
termijn, verklaart de eerstvolgende raad van bestuur, de aandeelhouder vervallen van zijn rechten en 
verkoopt de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de 
vennootschap de niet voldane storting alsook schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. 
 
2.1.4.5 Verdelingsrecht van de dividenden (art. 40 en 41 van de statuten) 
 
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd 
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht 
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. 
 
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van 
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van 
de artikelen 617 tot en met 619 van het Wetboek van vennootschappen. 
 
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het 
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen 
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, 
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. 
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De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van 
het Wetboek van vennootschappen, een voorschot te verdelen, dat in mindering te brengen is van het 
dividend dat zal worden verdeeld op het resultaat van het boekjaar; de raad bepaalt het bedrag van 
deze voorschotten en de datum van hun betaling. 
 
De uitbetaling van de dividenden gebeurt ¬op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur 
vastgesteld. 
 
Niet-geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap 
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling. 
 
2.1.4.6 Recht van verdeling in geval van liquidatie (art. 44 en 45 van de statuten) 
 
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de 
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke 
benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van 
vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien 
einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 
186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de 
algemene vergadering. 
 
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de 
aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.  
 
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars en bepaalt de liquidatiewijze 
overeenkomstig artikelen 183 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. 
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief 
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van 
de aandelen terug te betalen. 
 
Het eventuele overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. 
 
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij 
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de 
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een 
aanvullende oproeping van kapitaal. 
 
2.1.4.7 Ontbinding van de vennootschap (art. 42 en 43 van de statuten) 
 
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het 
geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en 
eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 633 
van het Wetboek van vennootschappen. 
 
Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van 
het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering 
uitgebrachte stemmen. 
 
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijke minimumbedrag, kan iedere 
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de 
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. 
 
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van 
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. 
 
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet 
geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of is ontbonden, 
wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de 
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vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe 
aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in 
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding. 
 
2.1.4.8 Kapitaalverhoging en voorkeurrecht (art. 6 van de statuten) 
 
Het geplaatst kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of verschillende keren bij beslissing 
van de algemene vergadering, die beraadslaagt volgens de bepalingen voorzien voor 
statuutswijzigingen. 
 
De Aandelen onderschreven in speciën moeten bij voorkeur worden aangeboden aan de 
aandeelhouders proportioneel aan het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, 
binnen de termijn en volgens de voorwaarden bepaald door de algemene vergadering, of de raad van 
bestuur binnen het kader van het toegelaten kapitaal. 
 
Echter in afwijking van wat voorafgaat, kan de algemene vergadering of de raad van bestuur, binnen 
het kader van het toegestaan kapitaal, beslissen in het belang van de vennootschap en mits rekening 
te houden met de voorwaarden voorzien in de artikel 595 en volgende van het Wetboek van 
vennootschappen, van het voorkeurrecht op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is 
bovendien bevoegd om het voorkeurrecht ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan 
personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen op te heffen of te 
beperken. 
 
De raad van bestuur zal, in alle gevallen, de mogelijkheid hebben om met elke derde, aan de 
clausules en de voorwaarden die hij zal aanraden, de conventies over een te komen om de 
inschrijving te waarborgen van alle of een deel van de uit te geven aandelen. 
 
Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een 
onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt 
door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die is vereist voor de wijziging 
van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg 
voor derden uitmaken. 
 
Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke 
omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige bepalingen vervat in de 
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te worden geëerbiedigd. 
 
2.1.4.9 Goedkeuring der rekeningen (art. 38 en 39 van de statuten) 
 
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op evenals de jaarrekening. 
De bestuurders stellen tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag 
bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang 
van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie opgelegd door artikel 96 van 
het Wetboek van vennootschappen. 
 
De jaarvergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en 
beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. 
 
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke 
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is 
slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de 
werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de 
statuten of met het Wetboek van vennootschappen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping 
werden aangeduid. 
 
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de 
overige in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten binnen dertig 
dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. 
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2.1.4.10 Verjaring van dividenden in België 
 
Overeenkomstig artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek verjaart het recht op de betaling van 
dividenden na vijf jaar enkel indien de effecten op naam zijn. In het geval van effecten aan toonder 
verjaren de dividenden van Aandelen aan toonder in principe niet. De vennootschap heeft evenwel de 
mogelijkheid, op basis van de wet van 24 juli 1921, gewijzigd door de wet van 22 juli 1991, om deze 
dividenden te deponeren bij de Deposito- en Consignatiekas. De dividenden op die wijze gedeponeerd 
en niet opgevraagd na dertig jaar worden eigendom van de Staat. 
 
2.1.4.11 Vervanging van Aandelen bij diefstal 
 
Deze regeling wordt gedefinieerd door de wet van 24 juli 1921 betreffende de onvrijwillige beroving 
van effecten aan toonder. Het voorziet dat: 
 
 de tegenstelling moet worden genotificeerd bij het Nationaal Bureau van de Effecten die haar 

publiceert in het Bulletin der Tegenstellingen. De tegenstelling dient te worden aangetekend 
hetzij door middel van een aangetekend schrijven, hetzij door middel van 
deurwaardersexploot, hetzij door middel van verklaringen ter plaatse; 

 
 de betaling wordt opgeschort en elke verhandeling van de effecten wordt ongeldig;  

 
 de effecten worden aan de eigenaar teruggegeven zodra zij zijn teruggevonden;  

 
 indien de effecten niet worden teruggevonden, wordt de definitieve betaling van de interesten 

en dividenden en eventueel van het opeisbaar geworden kapitaal of van elke verdeling van 
kapitaal of liquidatieboni of de aflevering van een dubbel van de verloren effecten bekomen 
na vier jaar. 

 
2.1.5 Fiscaal regime van de Aandelen  
 
Het volgende hoofdstuk vat de belangrijkste karakteristieken samen van het fiscale regime van kracht 
voor de Belgische ingezetenen die de volle eigendom hebben van de Aandelen. Deze samenvatting is 
gebaseerd op het Belgisch fiscaal recht (en haar interpretatie) van kracht op datum van dit prospectus 
en wordt verspreid onder voorbehoud van latere wijzigingen van deze wetgeving, eventueel met 
terugwerkende kracht. 
 
De aandacht van het publiek wordt evenwel gevestigd op het feit dat deze informatie slechts een 
samenvatting is van de toepasselijke fiscale bepalingen, die wellicht kunnen worden gewijzigd, en dat 
hun eigen situatie moet worden bestudeerd met hun gebruikelijke fiscale raadsgever. 
 
Deze samenvatting houdt geen rekening met en geeft geen commentaar op het fiscale recht van alle 
andere landen dan België. De kopers van en de potentiële inschrijvers op Aandelen worden verzocht 
hun persoonlijke fiscale raadgevers te raadplegen over de Belgische fiscale en andere gevolgen van de 
aankoop, de eigendom en de verkoop van Aandelen. Zij beschrijft niet de federale en regionale 
aspecten inzake de successierechten en de schenkingen. Bovendien behandelt deze samenvatting niet 
de fiscale aspecten die toepasselijk zijn op de potentiële kopers onderworpen aan andere fiscale 
regimes dan deze van België, of die zich eraan toevoegen, en behandelt niet alle mogelijke 
categorieën van effectenhouders, waarvan bepaalde kunnen onderworpen zijn aan speciale regels. 
 
2.1.5.1 Algemene opmerkingen betreffende de dividenden 
 
Volgens de huidige fiscale wetgeving worden de dividenden van Aandelen betaald door Belgische 
vennootschappen onderworpen aan een afhouding aan de bron van roerende voorheffing van 25%. 
 
Voor zover de vennootschap die het dividend uitkeert, niet onherroepelijk verzaakt heeft aan deze 
vermindering, kan de voorheffing verminderd worden van 25% tot 15% voor de dividenden 
uitgekeerd door de vennootschappen genoteerd op een effectenbeurs (inbegrepen de Vrije Markt van 
Euronext Brussels, ondanks het feit dat deze laatste geen markt is, gereglementeerd in de zin van de 
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wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten) 
en die, voor de periode tussen de datum van hun toelating op de effectenbeurs en de datum van de 
eerste toekenning of uitkering van dividenden na deze datum, binnenlandse vennootschappen zijn 
waarvan de Aandelen ten belope van meer dan de helft worden gehouden door een of meerdere 
natuurlijke personen die de meerderheid van de stemrechten vertegenwoordigen en die geen deel 
uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort (hierna ‘KMO-vermindering’ 
genoemd). De voorwaarden betreffende de KMO-vermindering zijn vandaag vervuld zowel voor de 
nieuwe Aandelen als voor de bestaande Aandelen. Deze twee categorieën van Aandelen zouden in 
beginsel aanleiding geven tot een verlaagde voorheffing van 15 %. 
 
De roerende voorheffing van 25% is eveneens verminderd, onder voorbehoud van de anti-misbruik 
bepalingen, tot 15% voor de dividenden van de nieuwe niet preferentiële aandelen die werden 
uitgegeven vanaf 1 januari 1994 naar aanleiding van een openbaar beroep op spaargeld en voor zover 
de vennootschap niet onherroepelijk heeft afgezien van deze vermindering (zie hierna “vermindering 
voor openbare uitgifte”). De nieuwe Aandelen voldoen dus ook aan de voorwaarden voor de 
vermindering voor openbare uitgifte. 
 
ZNJ heeft niet onherroepelijk verzaakt aan deze vermindering van 25% tot 15% voor de uitgekeerde 
dividenden zodat de Aandelen zullen aanleiding geven tot een verlaagde voorheffing van 15 %.  
 
Het is nochtans mogelijk dat de voorwaarden voor de KMO-vermindering op het ogenblik van de 
eerste uitkering van dividenden na de toelating van de Aandelen op de Vrije Markt van Euronext 
Brussels niet meer zouden vervuld zijn in hoofde van ZNJ. In dit geval zullen de uitgekeerde 
dividenden op de bestaande Aandelen (behalve eventueel de Aandelen uitgegeven ten gevolge van de 
uitoefening van Warrants) onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 25%. ZNJ heeft 
nochtans beslist dat, indien op het ogenblik van de uitkering van de dividenden niet wordt voldaan 
aan de wettelijke voorwaarden van toepassing voor het verminderde tarief van 15% voor het geheel 
van de Aandelen, de roerende voorheffing zal worden ingehouden aan het normale tarief, hetzij nu 
25%. 
  
2.1.5.2 Stelsel van de taks op de beursverrichtingen (TOB) en de taks op de 

afleveringen van effecten aan toonder (TAT) 
 
Het stelsel van de taks op de beursverrichtingen (TOB) en de taks op de aflevering van de effecten 
aan toonder (TAT) van toepassing op Aandelen hangt af van de oorsprong van de betrokken effecten. 
 
De intekening, dit wil zeggen de aankoop op de primaire markt (de markt van de uitgiften van 
effecten) van één of meer van de Aandelen afkomstig van de kapitaalverhoging van ZNJ, geeft geen 
aanleiding tot de heffing van een taks op de beursverrichtingen (TOB). 
 
De aflevering van elk effect aan toonder verworven op de primaire markt geeft geen aanleiding tot de 
heffing van de taks op de materiële levering van effecten aan toonder (TLT). 
 
De aankoop op de secundaire markt van één of meerdere van de Aandelen is onderworpen aan een 
taks van 0,17% op de beursoperaties (TOB), beperkt tot een maximum van 500 € per operatie. 
 
De aflevering van elk effect verworven op de secundaire markt geeft aanleiding tot heffing van een 
taks van 0,6% op de materiële levering van effecten aan toonder. 
 
2.1.5.3 Natuurlijke personen met verblijf in België 
 
a) Dividenden 
 
De dividenden uitgekeerd aan een natuurlijke persoon die niet om professionele reden heeft 
geïnvesteerd in de Aandelen, zijn onderworpen aan de belasting op Belgische inkomsten op basis van 
de volgende principes: 
 
Een roerende voorheffing van 25 of 15%, naargelang het geval, wordt afgehouden van het bruto-
bedrag van het dividend. 
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De begunstigden van deze dividenden moeten de inkomsten niet aangeven waarop de roerende 
voorheffing reeds werd afgehouden, maar zij hebben er steeds het recht toe. Enkel de personen 
waarvan het belastbare inkomen lager is dan het minimum belastbare kunnen voordeel halen uit de 
aangifte van dividenden waarop de Belgische roerende voorheffing werd afgehouden. Indien geen 
roerende voorheffing van 25 of 15%, naargelang het geval, werd afgehouden, moeten de dividenden 
in België worden aangegeven in de jaarlijkse belastingsaangifte. 
 
Wanneer deze dividenden worden aangegeven maken zij het voorwerp uit van een 
belastingspercentage van 25 of 15% naargelang het geval. Deze belasting zal worden verhoogd met 
bijkomende lokale belastingen ten voordele van de agglomeraties en gemeenten die in het algemeen 
tussen 6 en 9% van de verplichte belasting schommelen. 
 
b) Meerwaarden  
 
De meerwaarden van verrichtingen met effecten die deel uitmaken van het normale beheer van het 
privé vermogen zijn in principe niet belastbaar voor een natuurlijke persoon die niet vanuit 
professioneel standpunt heeft geïnvesteerd in effecten. 
 
De meerwaarden op aandelen die deel uitmaken van een belangrijke participatie (meer dan 25% van 
de rechten in de vennootschap, in handen op een willekeurig ogenblik gedurende de 5 laatste jaren, 
rechtstreeks of onrechtstreeks door de overdrager of een familielid), gerealiseerd ter gelegenheid van 
een overdracht onder bezwarende titel aan een rechtspersoon, gevestigd buiten de EU, zijn in principe 
onderworpen aan een belasting van 16,5% (te verhogen met de bijkomende lokale belastingen ten 
voordele van de agglomeraties en de gemeenten die in het algemeen schommelen tussen 6 en 9% 
van de verplichte belasting). In dat geval moeten de meerwaarden worden aangegeven in de 
jaarlijkse belastingsaangifte. 
 
Indien de meerwaarden het resultaat zijn van beursspeculaties, worden zij belast aan 33% (te 
verhogen met de bijkomende lokale belastingen ten voordele van de agglomeraties en gemeenten, die 
in het algemeen schommelen tussen 6 en 9% van de verplichte belasting). 
 
De minderwaarden op aandelen zijn niet fiscaal aftrekbaar, behalve als zij niet het gevolg zijn van 
beursspeculaties, in welk geval zij kunnen worden afgetrokken van de gerealiseerde inkomsten naar 
aanleiding van speculatieve transacties. De verliezen te wijten aan speculatieve minderwaarden 
kunnen worden overgedragen gedurende 5 belastbare tijdperken. 
 
2.1.5.4 Vennootschappen met maatschappelijke zetel in België 
 
a) Dividenden 
 
De dividenden betaald aan een vennootschap met Belgische zetel zijn in principe aftrekbaar van de 
belastbare basis van de belasting op de vennootschappen voor 95% van het ontvangen bedrag, op 
voorwaarde dat de begunstigde vennootschap een participatie in handen heeft van het kapitaal van 
de vennootschap, van minstens 10%, op datum van toekenning of betaalbaarstelling van het 
dividend, of waarvan de investeringswaarde ten minste €1,2 miljoen (DBI-regime) bedraagt. De 
aandelen moeten het karakter hebben van financieel vast actief en in volle eigendom zijn geweest 
gedurende een ononderbroken periode van minstens één jaar. 
 
Wanneer de voorwaarden betreffende het DBI-aftrek niet vervuld zijn, zal de begunstigde 
vennootschap belast worden op de dividenden aan het belastingstarief van de vennootschappen. 
 
In principe moet een roerende voorheffing van 25 of 15%, naargelang het geval, worden afgehouden. 
Het kan verrekend worden op de verschuldigde belastingen van de vennootschap en het zal, in de 
mate dat het de belastingen overschrijdt die werkelijk moeten worden betaald, terugbetaald worden 
voor zover de begunstigde vennootschap de volle eigendom van de aandelen heeft op het ogenblik 
van de toekenning of inbetalinggeving en voor zover deze toekenning of inbetalinggeving geen 
waardevermindering of minderwaarde op de aandelen heeft meegebracht. 
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De stortingen van dividenden aan kwalificerende EU moedervennootschappen zijn vrijgesteld van de 
roerende voorheffing op voorwaarde dat de moedervennootschap minstens een participatie van 20% 
in handen heeft in het kapitaal van de filiaalvennootschap en dat deze participatie gedurende een 
ononderbroken periode van minstens één jaar werd behouden. Indien, op het ogenblik van de 
toekenning van de dividenden deze minimale participatie niet is of niet werd behouden gedurende een 
ononderbroken periode van minstens één jaar, kan de EU-vennootschap toch de vrijstelling vragen, 
indien zij zich engageert om haar participatie gedurende minstens één jaar te behouden vanaf de 
verwerving. 
 
b) Meerwaarden  
 
De gerealiseerde meerwaarden op de aandelen zijn in principe vrijgesteld van de 
vennootschappenbelasting op voorwaarde dat de inkomsten van de aandelen de vereiste voorwaarden 
vervullen om te genieten van de DBI-aftrek, zonder dat de voorwaarde van de minimale participatie 
van ten minste 10% of van een verwervingswaarde van minstens €1,2 miljoen vervuld moeten zijn. 
De minderwaarden op aandelen zijn in principe niet aftrekbaar. 
 
2.1.5.5 Belastingsplichtigen onderworpen aan de belasting van rechtspersonen 
 
a) Dividenden 
 
De dividenden zijn, in principe, onderworpen aan een heffing van Belgische roerende voorheffing van 
25 of 15% naargelang het geval. Deze afhouding maakt de definitieve belastingheffing uit voor de 
belastingplichtige. Bij gebreke aan de afhouding van de roerende voorheffing moet de betaling van de 
roerende voorheffing worden gedaan door de begunstigde van het dividend, die een verklaring van de 
roerende voorheffing moet invullen binnen de 15 dagen na de toekenning of inbetalinggeving van het 
dividend. De dividenden zijn geacht te zijn toegekend op de laatste dag van de belastbare periode in 
de loop waarvan zij ontvangen werden door de begunstigde. 
 
b) Meerwaarden 
 
De gerealiseerde meerwaarden op aandelen zijn in principe niet belastbaar. Nochtans, wanneer de 
aandelen deel uitmaken van een belangrijke participatie (zie hierboven), zal de meerwaarde worden 
belast in bepaalde omstandigheden aan 16,5% (te vermeerderen met de bijkomende opcentiemen ten 
voordele van de agglomeraties en gemeenten en die in het algemeen schommelen tussen 6 en 9% 
van de verschuldigde belasting en de bijkomende crisisbelasting). De minderwaarden op de aandelen 
zijn niet aftrekbaar. 
 

2.2 Inlichtingen betreffende het Bod 
 
2.2.1 Structuur van het Bod 
 
Het Bod is gestructureerd onder de vorm van een bod onder openbare inschrijving van maximum 
250.000 Aandelen, Over-inschrijvingsoptie niet inbegrepen. Het Bod heeft geen betrekking op de 
bestaande Aandelen van ZNJ. Deze Aandelen werden uitgegeven tijdens de buitengewone algemene 
vergadering van de aandeelhouders van ZNJ die werd gehouden op 28 oktober 2005, met 
goedkeuring van het principe van een kapitaalverhoging van ZNJ door de uitgifte van maximum 
300.000 gewone Aandelen van dezelfde categorie, volledig volgestort, zonder vermelding van 
nominale waarde, Over-inschrijvingsoptie inbegrepen. Deze kapitaalverhoging werd gedaan mits de 
opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van ZNJ. Deze opheffing werd 
gerechtvaardigd door de raad van bestuur, in een verslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 
en 598 van het Wetboek van vennootschappen, gezien het belang van ZNJ om haar 
aandeelhoudersschap te diversifiëren via een bod in openbare inschrijving. Deze kapitaalverhoging 
werd gedaan overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 584 van het Wetboek van 
vennootschappen, in overeenstemming met dewelke het kapitaal van ZNJ niet verhoogd zou worden  
ten beloppe van de werkelijk verzamelde inschrijvingen als de kapitaalverhoging niet volledig 
uitgevoerd is, behoudt de onderneming zich het recht volledig of gedeeltelijke afstand te doen om het 
maatschappelijk kapitaal te verhogen indien het werkelijke aantal intekeningen onvoldoende is. 
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2.2.2 Objectieven van het Bod 
 
Het Bod en de toelating tot verhandeling van de Aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussels 
passen in het kader van de strategie op lange termijn van ZNJ en hebben de financiering van het 
businessplan van ZNJ, zoals beschreven in hoofdstuk 4 en 7, als objectief. In het bijzonder heeft het 
Bod het versterken van eigen vermogen van ZNJ als objectief, om haar ratio schulden/eigen 
vermogen te verminderen en om haar rollend fonds te vergroten. Dit verhogen van de eigen middelen 
van ZNJ zal niet noodzakelijk geschieden door een terugbetaling van de bestaande leningen. 
Daarentegen sluit ZNJ niet uit van opnieuw te onderhandelen met de geldschieters over de huidige 
financiële voorwaarden. Voor het overige heeft het Bod als objectief:  
 
 het financieren van de oprichting van het ZNJ franchise concept (opstellen van de contracten, 

deelname aan verschillende beurzen van franchise, zoeken van financiële partners, enz.); 
 
 het organiseren van een marketingcampagne tijdens de lancering van nieuwe verkooppunten 

om de naambekendheid neer te zetten (België, Frankrijk, enz.); 
 
 de groeiende inplanting van ZNJ in Azië te financieren (progressieve delocalisering van de 

productie, van de logistiek, van de informatica, enz.); 
 
 ZNJ toe te laten een beroep te doen op de publieke kapitaalmarkt om haar toekomstige 

financieringsbehoeften te voldoen en een adequate structuur van haar financiële bronnen te 
verzekeren; 

 
 een betere zichtbaarheid te geven aan de befaamdheid die ZNJ heeft opgebouwd op deze 

markten; 
 
 ZNJ toe te laten op een objectieve manier haar effecten te valoriseren; 

  
 het splitsen van de eigendom van de directie van de onderneming, teneinde nog meer haar 

beheer te professionaliseren; 
 
 het verhogen van de deelname van het personeel aan de resultaten van de onderneming met 

het waarborgen van de liquiditeit van zijn investering; 
 
 ZNJ de toegang vergemakkelijken tot een grotere arbeidsmarkt om de rekrutering van hoog 

gekwalificeerd personeel toe te laten.  
 
2.2.3 Aantal aangeboden Aandelen in het kader van het Bod 
 
Het Bod heeft betrekking op een maximum van 250.000 nieuwe Aandelen uitgegeven tijdens de 
kapitaalverhoging van maximum 1.250.000 €, uitgiftepremie inbegrepen, dat werd beslist door de 
algemene vergadering van de aandeelhouders van ZNJ van 28 oktober 2005. In totaal 
vertegenwoordigen deze maximum 250.000 Aandelen aangeboden in het kader van het Bod 23,89% 
van het kapitaal van ZNJ na kapitaalverhoging, in de veronderstelling dat dit volledig wordt 
onderschreven en voor de uitoefening van de warrants uitgegeven ten voordele van het personeel. 
Alle Aandelen hebben dezelfde rechten en zijn aangeboden aan dezelfde inschrijvingsvoorwaarde. 
 
2.2.4 Aankoopoptie en supplementaire kapitaalverhoging 
 
ZNJ heeft aan Mélice & Cie een optie toegekend waardoor Mélice & Cie het recht heeft ZNJ te 
verplichten tot het uitgeven van een maximum van 50.000 bijkomende Aandelen, elk tegen de prijs 
van €5 per Aandeel, bovenop de oorspronkelijk voorziene 250.000 Aandelen (de "Over-
inschrijvingsoptie"). Mélice & Cie kan deze Over-inschrijvingsoptie uitoefenen, geheel of gedeeltelijk, 
gedurende de periode van het Niet-prioritair Bod. 
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2.2.5 Netto opbrengst van het Bod 
 
Op basis van een bodprijs van 5€, zal de totale opbrengst van het Bod maximum €1.500.000 
bedragen, rekening houdend met de totale inschrijving van de 250.000 aangeboden Aandelen en de 
uitoefening van de Over-inschrijvingsoptie door Mélice & Cie die door ZNJ toegekend werd.  
 
Het bedrag overeenstemmend met de inschrijving van de nieuwe Aandelen uit te geven door ZNJ in 
het kader van het Bod in openbare inschrijving (hetzij een bedrag van €1.500.000, rekening houdend 
met de totale inschrijving van de 250.000 aangeboden Aandelen en de uitoefening van de Over-
inschrijvingsoptie door Mélice & Cie die door ZNJ toegekend werd), zal bestemd worden ten belope 
van maximum €1.069.792,67 voor de kapitaalverhoging van de vennootschap, met bestemming van 
het saldo - ofte €430.207,33 - voor een niet beschikbare rekening “Uitgiftepremies” die, zoals het 
kapitaal, de waarborg tegenover derden zal uitmaken, en slechts zal kunnen worden verminderd of 
gesupprimeerd door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, uitspraak doende 
onder de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor kapitaalvermindering, onder 
voorbehoud van zijn inlijving in het kapitaal. Deze fondsen zullen ter beschikking worden gesteld van 
de vennootschap, na aftrek van de kosten van het Bod, en zullen dienen voor de versteviging van de 
financiële structuur en de verwezenlijking van haar strategie zoals beschreven in hoofdstuk 4. 
 
De kosten verbonden aan het Bod en aan de toelating tot verhandeling op de Vrije Markt van 
Euronext Brussels worden geschat op ongeveer 200.000 € en zijn bestemd om de wettelijke en 
administratieve kosten te dekken, de vergoeding van de financiële bemiddelaars en raadgevers, de 
kosten van de financiële mededelingen en de plaatsingskosten. Deze kosten zullen integraal ten laste 
worden genomen door ZNJ en zullen in mindering worden gebracht van de totale opbrengst van het 
Bod door Mélice & Cie en Lambert & Cie. Zij zullen geboekt worden in oprichtingskosten of in 
immateriële vaste activa en zullen worden afgeschreven op 5 jaar volgens lineaire methode, hetzij 
20% per boekjaar tot het boekjaar afgesloten wordt per 31 december 2010. De financiële 
bemiddelaars zullen geen enkele vergoeding ontvangen onder de vorm van ZNJ effecten. 
 
2.2.6 Prijs 
 
Het is een Bod tegen vaste prijs. De prijs tegen de welke de Aandelen worden aangeboden werd 
vastgelegd door ZNJ, in overleg met Mélice & Cie en Lambert & Cie, en bedraagt 5€ per Aandeel. 
Deze herwaardeert ZNJ aan 4.000.000€ voor kapitaalverhoging, zoals weergegeven wordt in punt 
2.3. 
 
In overeenstemming met de bijlage aan de Organisatienota gepubliceerd door Euronext zal er een 
mededeling komen van Euronext Brussels die de introductie volgens de procedure van het bod tegen 
vaste prijs aankondigt, wijzend op het aantal Aandelen ter beschikking gesteld van de markt en de 
prijs waaraan deze Aandelen worden voorgesteld. Deze mededeling zal in principe ten minste vijf 
beursdagen voor de dag voorzien voor de eerste notering worden gepubliceerd, hetzij 9 december 
2005 (behalve in het geval van een vervroegde afsluiting van het Bod). 
 
2.2.7 Aankoopperiode en vervroegde afsluiting 
 
Het Bod loopt van 14 november 2005 tot 2 december 2005 inbegrepen, behalve bij beslissing van 
vervroegde afsluiting. Het Bod kan vroeger worden afgesloten door Mélice & Cie en Lambert & Cie in 
overleg met ZNJ zodra het totale aantal Aandelen voor dewelke orders geldig werden ingediend zal 
bereikt wordt of het aantal aangeboden Aandelen overschreden wordt. Deze vervroegde afsluiting zal 
worden aangekondigd door de publicatie van een mededeling in de pers en op de Internet site van 
ZNJ. Het Niet-prioritair Bod zal open blijven gedurende minstens drie werkdagen. 
 
2.2.8 Loketinstelling 
 
De beleggers die wensen Aandelen te verwerven in het kader van het Bod zijn verplicht gedurende de 
voornoemde periode een order in te dienen bij middel van het ingesloten bulletin in deze prospectus 
bij Mélice & Cie waar prospectussen met bulletins kunnen worden bekomen: 
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Kruidenmarktstraat 105 
1000 Brussel 

Tel. : +32 (0)2 512 40 81 
 
De orders afkomstig van de beleggers kunnen eveneens worden geïntroduceerd door tussenkomst 
van alle andere instellingen of financiële bemiddelaars leden van Euronext (de “Leden van Euronext”). 
 
Elke natuurlijke of rechtspersoon is gerechtigd tot het overmaken van aankooporders aan Mélice & Cie 
en aan de Leden van Euronext. Slechts één bulletin per belegger zal worden aanvaard. Een order kan 
niet worden verdeeld tussen verschillende bemiddelaars en zal moeten worden toevertrouwd aan één 
enkele bemiddelaar. Indien Mélice & Cie vaststelt of in het bezit is van elementen die toelaten te 
veronderstellen dat verschillende orders ingediend werden door eenzelfde belegger, kan Mélice & Cie 
deze orders als nietig beschouwen. Trouwens, orders waarvan het kwantitatieve belang de liquiditeit 
zou kunnen in gevaar brengen van de secundaire markt, zouden niet kunnen in aanmerking worden 
genomen, in hun geheel of gedeeltekijk. 
 
Deze aankooporders moeten uitgeschreven worden aan de prijs van het Bod en onder de 
voorwaarden bepaald in deze prospectus. Deze orders kunnen bovendien het voorwerp uitmaken van 
een totale of gedeeltelijke vermindering. 
 
2.2.9 Verdeling en eventuele vermindering 
 
Het is voorzien het Bod toe te kennen in twee schijven: 
 
 50% van de aangeboden effecten in het kader van het Bod, hetzij maximum 125.000 

Aandelen, zullen worden toegekend door ZNJ door tussenkomst van Mélice & Cie, teneinde in 
prioriteit de beleggers te bedienen die zouden wensen Aandelen te verwerven in het kader 
van het Bod via de rechtstreekse tussenkomst van Mélice & Cie (het "Prioritaire Bod"), zij het 
dat deze orders rechtstreeks ingediend worden bij Mélice & Cie of dat zij worden ingediend 
via de bemiddeling van een Lid van Euronext waar de beleggers een rekening hebben; 

 
 50% van de aangeboden effecten in het kader van het Bod, hetzij maximum 125.000 

Aandelen, zullen worden toegekend door ZNJ via de bemiddeling van andere instellingen of 
financiële bemiddelaars waarbij de beleggers aankooporders zouden kunnen indienen, of bij 
Mélice & Cie voor de orders die niet zouden zijn uitgegeven in het kader van het Prioritaire 
Bod bij het afsluiten ervan (het "Niet Prioritaire Bod"). 

 
Het is eveneens voorzien dat Mélice & Cie, in overleg met ZNJ, tijdens het verloop van het bod aan 
een van de twee boden de Aandelen kunnen toekennen die niet zijn toegekend in het kader van het 
andere bod. Het is eveneens voorzien dat, indien de toepassing van een eventueel 
verminderingspercentage niet uitkomt op een geheel aantal Aandelen, dit aantal zal worden afgerond 
op het lagere gehele aantal. Ten slotte, is het voorzien dat Mélice & Cie de over-inschrijvingsoptie 
mag oefenen dat toegekend werd door ZNJ, in overeenstemming met dewelke Mélice & Cie het recht 
heeft ZNJ te verplichten tot de uitgifte van een maximum van 50.000 bijkomende Aandelen, elk tegen 
de prijs van € 5 per Aandeel. 
 
2.2.9.1 Prioritair Bod 
 
De orders die, gedurende de periode van het Bod, rechtstreeks zouden worden ingediend bij Mélice & 
Cie zullen in prioriteit worden gehonoreerd tot een maximum aantal van 125.000 Aandelen. Zodra het 
totale aantal van Aandelen voor dewelke geldige orders zullen ingediend zijn, zal bereikt of 
overschreden worden, kan het Prioritaire Bod vervroegd worden afgesloten en dit zonder een 
voorafgaande kennisgeving van Mélice & Cie en Lambert & Cie. De beleggers kunnen deelnemen aan 
het Prioritaire Bod voor een groter aantal Aandelen, maar voor het surplus zullen hun orders 
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onderworpen worden aan dezelfde regels als het Niet Prioritaire Bod. Het resultaat van het Prioritaire 
Bod kan het voorwerp uitmaken van een mededeling gepubliceerd door Euronext Brussels. 
  
2.2.9.2 Niet Prioritair Bod 
 
De orders die, gedurende de periode van het Bod, ingediend zullen worden bij de Leden van Euronext 
en bij Mélice & Cie zullen door deze laatste worden overgemaakt aan Euronext Brussels op de dag van 
de introductie, hetzij op 5 december 2005 (behalve bij een vervroegde afsluiting van het Bod), op het 
uur bepaald door Euronext Brussels en medegedeeld door deze laatste in de daartoe gepubliceerde 
mededeling op 5 december 2005 (behalve bij een vervroegde afsluiting van het Bod). De geldigheid 
van deze aankooporders is beperkt tot de enige dag van de introductie. 
 
Deze orders zullen worden gecentraliseerd door Euronext Brussels die na inzage der orders het totale 
aantal gevraagde Aandelen zal bepalen: 
 
 indien het aantal gevraagde effecten lager is dan het aantal aangeboden effecten, zullen de 

orders voor 100% worden uitgevoerd. Indien evenwel de staat van de markt niet toelaat de 
opdrachtgevers te bedienen in toereikende omstandigheden, kan Euronext Brussels in 
overeenstemming met Mélice & Cie, Lambert & Cie en ZNJ de introductie uitstellen tot een 
latere datum; 

 
 indien het aantal gevraagde effecten hoger is dan het aantal aangeboden effecten, zal 

Euronext Brussel, na consultatie van Mélice & Cie, Lambert & Cie en ZNJ, beslissen over het 
uitvoeringspercentage van de orders, wel te verstaan dat dit percentage niet lager mag zijn 
dan 1%. Deze vermindering zal worden toegepast volgens objectieve regels met het inzicht 
een harmonieuze evolutie van de markt te bevoordeligen door een adequate verdeling van de 
Aandelen.  

 
De dag van de introductie zal Euronext Brussels elk Lid van Euronext informeren over het aantal 
effecten dat hem zal worden toegekend en zal de overeenstemmende transacties naar de 
betalings/leveringssystemen op gang brengen. Euronext Brussels zal trouwens een mededeling met 
de resultaten publiceren. Deze mededeling zal het eventuele verminderingspercentage toegepast op 
de aankooporders verduidelijken. Het resultaat van het Prioritaire Bod en het Niet Prioritaire Bod en, 
indien van toepassing, de verdeling van de Aandelen, zullen worden gepubliceerd in de financiële pers 
binnen de drie dagen na afsluiten van het Bod. 
 
2.2.10 Betaling van de Aandelen 
 
De Aandelen toegekend in het kader van het Bod zullen betaald worden onder waarde ten vroegste 
de derde bankwerkdag volgend op de publicatie van de mededeling over het resultaat van het Niet 
Prioritaire Bod door Euronext, en ten laatste op 8 december 2005 (behalve bij een vervroegde 
afsluiting van het Bod). De betaling zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in de pers. 
 
Door het inschrijvingsformulier te tekenen geeft de inschrijver volmacht aan zijn financiële organisme 
om zijn rekening te debiteren met een overeenkomstig bedrag aan het aantal Aandelen hem 
toegekend vermenigvuldigd met 5 €. 
 
2.2.11 Vorm en levering van de Aandelen 
 
De Aandelen verworven in het kader van het Bod zijn aan toonder, overeenkomstig de statuten van 
ZNJ. 
 
Deze Aandelen zullen initieel Aandelen aan toonder zijn, vertegenwoordigd door één of meerdere 
globale certificaten, gedeponeerd bij de Effectendeposito- en Girokas (« CIK »). De beleggers worden 
verzocht op hun inschrijvingsformulier aan te duiden of zij hun Aandelen wensen te ontvangen onder 
de vorm van een inschrijving op rekening of door de materiële levering van de effecten aan toonder. 
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Indien de inschrijvingsvorm op rekening wordt gekozen, zullen de Aandelen worden geleverd door 
inschrijving op rekening tegen betaling op 8 december 2005 (behalve bij een vervroegde afsluiting 
van het Bod) of rond deze datum, op de effectenrekening van de beleggers via de CIK. 
 
Indien voor de materiële levering van de Aandelen wordt gekozen, zullen de desbetreffende Aandelen 
vertegenwoordigd blijven door globale certificaten aan toonder, en enkel leveringen door inschrijving 
op rekening en betalingen door inschrijving op rekening zullen mogelijk zijn tot de materiële levering 
zich voordoet (welke wordt verwacht binnen de drie maanden te rekenen vanaf de toelatingsdag van 
de Aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussels). 
 
De aandeelhouders die de materiële levering van de Aandelen vragen zullen de taksen en de kosten 
dragen die er uit voortvloeien, bestaande uit, onder andere, drukkosten, een taks van 0,6% op de 
materiële levering van effecten aan toonder verworven onder bezwarende titel op de secundaire 
markt en de kosten voor de materiële levering van de effecten door de financiële instelling. Mélice & 
Cie zal de aandeelhouders geen kosten aanrekenen voor het leveren van deze diensten, maar de 
beleggers hebben alle vrijheid om zich tot een andere financiële instelling te wenden. Beleggers 
worden verzocht zich in te lichten over de kosten die zouden kunnen gevraagd worden door die 
instellingen. 
 
2.2.12 Financiële dienstverlening 
 
Mélice & Cie zal de financiële dienstverlening van de Aandelen verzekeren. De financiële 
dienstverlening omvat de betaling van de dividenden en het deponeren van de Aandelen in het 
vooruitzicht van de deelname aan de algemene vergaderingen van de aandeelhouders. Mélice & Cie 
zal aan de titularissen van de Aandelen geen kosten aanrekenen voor het leveren van deze diensten, 
maar de beleggers hebben alle vrijheid om zich tot een andere financiële instellingen te wenden om, 
onder andere, dividenden te innen of Aandelen te deponeren in het vooruitzicht van een deelname 
aan een algemene vergadering. Het is wenselijk dat de beleggers zichzelf inlichten over de bedragen 
die andere financiële bemiddelaars zouden kunnen vragen voor deze diensten. 
 
2.2.13 Vruchtgebruik van de Aandelen 
 
De aangeboden Aandelen zullen delen in de resultaten vanaf 1 januari 2005. De Aandelen afkomstig 
uit de eventuele uitoefening van Warrants zullen deelnemen aan de verdeling van eventuele winsten 
van het maatschappelijke boekjaar dat begint op 1 januari van het uitgiftejaar van deze Aandelen. 
 
2.2.14 Kosten 
 
De kosten samengaand met de inschrijving van de Aandelen, die geraamd worden op 1,5% van de 
inschrijvingsprijs, zullen integraal door ZNJ ten laste worden genomen. De eventuele gevorderde 
kosten door financiële bemiddelaars andere dan Mélice & Cie, waarbij inschrijvingsorders voor de 
Aandelen worden geplaatst, zijn ten laste van de beleggers. 
 
2.2.15 Verbintenis van "best effort" 
 
De goede afloop van het Bod is niet gewaarborgd, op de ene of andere manier, door Lambert & Cie of 
door Mélice & Cie. ZNJ behoudt zich bijgevolg de mogelijkheid voor om het Bod te annuleren.  
In dat geval zal een mededeling worden gepubliceerd in de pers waarin de annulatiemodaliteiten 
worden bepaald. 
 
ZNJ behoudt zich het recht voor om af te zien van de emissie van de aangeboden Aandelen in het 
kader van het Bod, indien alle Aandelen die er het voorwerp van uitmaken niet werden geplaatst op 
de datum van de afsluiting van het Bod.  
 
2.2.16 Lock Up-clausule 
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De heer René Grunchard, de heer Frans Grunchard, de heer Charles De Bel en de heer Michel 
Fossaert (hierna, de « Controle Aandeelhouder") zullen samen 72,49% van ZNJ in handen hebben, na 
toelating van de Aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussels, in de veronderstelling dat het 
geheel van de nieuwe 250.000 Aandelen uitgegeven in het kader van het Bod integraal worden 
onderschreven en dat Mélice & Cie de Over-inschrijvingsoptie die door ZNJ toegekend werd heeft 
uitgeoefend. De Controle Aandeelhouders hebben zich geëngageerd om een minimum van 50% van 
de Aandelen in hun bezit te houden gedurende een minimumtermijn van 2 jaar vanaf de dag van 
toelating van de Aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussels, uitgezonderd in het geval van het 
neerleggen van een OPA-mededeling bij de CBFA overeenkomstig het koninklijke besluit van 8 
november 1989. 
 
2.2.17 Toepasselijk recht en bevoegdheid 
 
Dit bod is uitsluitend verricht in België, en in geen enkele andere Staat. Onder voorbehoud van de 
dwingende bepalingen van toepassing zo nodig op het Bod en op de verspreiding van het prospectus 
in het buitenland, wordt het Bod geregeld door het Belgische recht. Elk geschil in verband met deze 
transactie zal worden voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de handelsrechtbank van 
Brussel. 
 
2.2.18 Indicatieve kalender van het Bod 
 
Goedkeuring van het prospectus door de CBFA: 8 november 2005 
Opening van het Bod: 14 november 2005 
Publicatie van de mededeling van Euronext Brussels: 14 november 2005 
Afsluiting van het Bod: Ten laatste op 2 december 2005 ("T") 
Publicatie van de mededeling van Euronext Brussels  T + 1 werkdag  
Toekenning van de Aandelen: T + 1 werkdag 
Betalingsdatum: T + 4 werkdagen 
Datum van Levering-Betaling: T + 4 werkdagen 
Datum van de 1e verhandeling: T + 5 werkdagen 
 
2.2.19 Liquiditeitscontract 
 
Een liquiditeitscontract zal worden afgesloten tussen ZNJ en Mélice & Cie. 
 

2.3 Waarderingselementen van de prijs van het Bod 
 
Uit de verschillende methoden om een onderneming te waarderen, wordt meestal gebruik gemaakt 
van de actualiseringsmethode en de comparatieve methode. De actualiseringsmethode laat toe een 
onderneming te waarderen op basis van de mogelijkheid tot het genereren van inkomstenstromen in 
de toekomst (vrije cash-flows of meerwinsten). De comparatieve benadering bestaat erin de 
vennootschap te waarderen door deze te vergelijken met andere beursgenoteerde bedrijven die 
dezelfde activiteit uitoefenen en indien mogelijk dezelfde grootte hebben. 
 
2.3.1 De actualisering van free cash-flows 
 
De actualiseringsmethode van de « free cash-flows », of DCF-methode (discounted cash flows), 
bestaat erin van het netto financieel overschot gegenereerd door de onderneming na financiering van 
de exploitatieinvesteringen, betaling van belastingen en financiering van de behoeften voor het 
rollende fonds te actualiseren. Anders gezegd, deze methode actualiseert het financiële overschot 
vrijgemaakt door de onderneming dat ter beschikking zal worden gesteld van de aandeelhouders. De 
waarderingsformule door de free cash-flows is de volgende : 
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V: Waarde van ZNJ  
 
FCF j: Free cash flow van het jaar j, waar FCF = EBITDA - belastingen op resultaat - variatie van de 

behoeften voor het rollende fonds - aflossing van de schulden - investeringen. Deze 
verschillende parameters zijn terug te vinden in de tabellen opgenomen in Hoofdstuk 7.2 

 
t: Actualiseringsrentevoet, zijnde de risicovrije rentevoet vermeerderd met een risicopremie. Om 

de waarde van ZNJ te ramen, werd voorzichtigheidshalve een percentage van 16% 
weerhouden 

 
n: Tijdsperiode tijdens dewelke de evaluatie gerealiseerd werd. Om de waarde van ZNJ te 

schatten werd een horizon van 5 jaar weerhouden (2005-2009).  
 
VR: Restwaarde van ZNJ aan het einde van de tijdsperiode tijdens dewelke de de evaluatie werd 

gerealiseerd. Om de waarde van ZNJ te ramen, werd veiligheidshalve deze waarde geschat 
op basis van het netto actief op 31/12/2009 verminderd met de uitgestelde winsten van 2005 
tot 2009 en geactualiseerd tegen een rentevoet van 16%. Deze methode geeft een 
restwaarde van € 1.226.385. 

  
De waarde van ZNJ op datum van deze prospectus is gelijk aan de som van de free cash flows 
geschat over een periode van 5 jaar tussen 2005 en 2009, geactualiseerd tegen een rentevoet van 
16% en vermeerderd met de restwaarde van ZNJ aan het einde van 2009:  
 
Berekening van de Free Cash Flow  2005 2006 2007 2008 2009 
EBITDA 1.332.500 € 1.722.500 € 2.822.500 € 3.172.500 € 3.772.500 €
Belastingen over de resultaten (-) 193.538 € 332.475 € 789.945 € 996.645 € 1.219.725 €
Variatie van de behoeften voor rollend fonds (-) 460.000 € -1.957.000 € 393.000 € 458.000 € 312.000 €
Schuldaflossing (-) 0 € 607.000 € 584.000 € 324.000 € 615.000 €
Investeringen (-)  529.000 € 240.000 € 240.000 € 445.000 € 345.000 €
Free Cash Flow 149.962 € 2.500.025 € 815.555 € 948.855 € 1.280.775 €
      

Waardering ZNJ Geactualiseerde 
FCF  

Restwaarde 
(RW) 

Geactualiseerde 
RW 

Totale 
Waardering  

Waardering volgens de FCF 4.226.498 € 2.575.828 € 1.226.385 € 5.452.883 €  
 
De projecties op basis waarvan deze waardering opgesteld werd, houden geen rekening met de 
kapitaalsverhoging die voortvloeit uit dit Bod (cfr. n° 7.2). Het betreft hier dus een Pre Money waarde.  
 
2.3.2 De actualisering van de meerwinsten 
 
De actualiseringsmethode van de meerwinsten bestaat erin de onderneming te waarderen op basis 
van het netto actief vermeerderd met een goodwill. Om deze goodwill te ramen, wordt eerst het 
surplus aan winsten gegenereerd door de onderneming gedurende een tijdsperiode tijdens dewelke 
de evaluatie gerealiseerd wordt ten aanzien van het rendement op zijn netto actief berekend, en dit 
op basis van de risicovrije rentevoet. Dit surplus aan winsten komt overeen met het verschil tussen 
het jaarlijkse nettoresultaat van de onderneming gedurende de periode dat de evaluatie gedaan wordt 
verminderd met het rendement van de eigen fondsen van de onderneming aan de risicovrije 
rentevoet. Om de goodwill te ramen worden de surplussen geactualiseerd voor de tijdsperiode tijdens 
dewelke de evaluatie gedaan wordt. De berekening gebeurt als volgt: 
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V: Waarde van ZNJ  
 
AN: Netto actief van ZNJ, berekend als zijnde het totaal aan eigen fondsen verminderd met de 

vestigingskosten en de immateriële vaste activa 
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RN j: Nettoresultaat in het jaar j 
 
t: Actualiseringsrentevoet, zijnde de risicovrije rentevoet vermeerderd met een risicopremie. Om 

de waarde van ZNJ te ramen, werd voorzichtigheidshalve een percentage van 16% 
weerhouden 

 
k: Risicovrije rentevoet. Om de waarde van ZNJ te ramen, werd een rentevoet van 4% 

gehanteerd 
 
n: Tijdsperiode tijdens dewelke de evaluatie gerealiseerd werd. Om de waarde van ZNJ te 

schatten werd een horizon van 5 jaar weerhouden (2005-2009) 
 
Op basis van deze veronderstellingen, kan de waarde van ZNJ op datum van deze prospectus als 
volgend worden berekend: 
 
Waardering van de Meerwinsten 2005 2006 2007 2008 2009 
Resultaat van het boekjaar 19.962 € 430.025 € 1.145.555 € 1.468.855 € 1.817.775 €
Eigen middelen van de onderneming (+) 3.066.000 € 3.496.000 € 4.641.000 € 6.109.000 € 7.927.000 €
Vestigingskosten (-) 277.000 € 160.000 € 68.000 € 16.000 € 0 €
Immateriële vaste activa (-) 386.000 € 426.000 € 435.000 € 516.000 € 469.000 €
Netto actief 2.403.000 € 2.910.000 € 4.138.000 € 5.577.000 € 7.458.000 €
Risicovrije rentevoet  4% 4% 4% 4% 4%
Opbrengsten van risicovrije beleggingen 96.120 € 116.400 € 165.520 € 223.080 € 298.320 €
Meerwinsten -76.158 € 313.625 € 980.035 € 1.245.775 € 1.519.455 €
Geactualiseerde meerwinsten 2.559.831 €    
Netto actief op 31 december 2004 2.652.000 €    
Waardering van de meerwinsten 5.211.831 €    
 
De voorspellingen op basis waarvan deze waardering uitgevoerd werd, houden geen rekening met de 
kapitaalsverhoging die voortvloeit uit dit Bod (cfr. n° 7.2). Het betreft hier dus een Pre Money waarde. 
 
2.3.3 De comparatieve methode 
 
De comparatieve benadering bestaat erin een steekproef te nemen van beursgenoteerde bedrijven 
vergelijkbaar met ZNJ, zowel qua grootte als qua activiteitssector, en aldus na te gaan hoe deze 
ondernemingen door de markt gewaardeerd worden op basis van een aantal kern ratio's. Door het 
gemiddelde van deze ratio's toe te passen op ZNJ, is het mogelijk na te gaan of de geraamde 
waardering van ZNJ berekend volgens de methode van free cash flows of meerwinsten, bevestigd 
wordt door de markt waar deze waardering dient te worden toegepast en deze rekening houdend met 
de verstandige verwachtingen van de beleggers inzake waardering. 
 
2.3.3.1 De steekproef 
 
De steekproef van de ondernemingen vergelijkbaar met ZNJ bestaat uit de volgende ondernemingen: 
ALAIN MANOUKIAN (Parijs), BARBARA BUI (Parijs), BODY ONE (Parijs), CLAYEUX (Parijs), 
DEVERNOIS (Parijs), MCGREGOR FASHION (Amsterdam) en SIMO International (Parijs). De volgende 
criteria werden gehanteerd voor het samenstellen van deze steekproef: 
 

 geografische zone: eurozone 
 beurs: Euronext 
 sector: Kleding en Schoenen (code FTSE: 431) 
 beroep: creatie, fabricage en verdeling van kleding voor dames  

 
De samenstelling van deze steekproef leidt echter wel tot een aantal moeilijkheden. In feite maakt 
een groot deel van de ondernemingen vergelijkbaar met ZNJ niet het regelmatige voorwerp uit van 
financiële analyses. Er zijn dus geen vooruitziende gegevens voorhanden voor deze ondernemingen. 
Daarenboven was 2004 een bijzonder moeilijk jaar voor de kledingsector. Bewijs hiervan is de 
gemiddelde Price Earnings Ratio voor deze steekproef die 19,31 bedraagt op basis van de resultaten 
op 31 december 2004 terwijl de gemiddelde Price Earnings Ratio op de beurs van Brussel slechts 11,9 
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was op datum van 30 september 2005. Dit getuigt van het feit dat de markt bereid was een hogere 
prijs te betalen voor ondernemingen met teleurstellende resultaten en dit in de hoop op beterschap in 
2005.  
 
Deze preliminaire opmerkingen hebben als gevolg dat de waardering van ZNJ op basis van de 
resultaten op 31 december 2004, gedurende een niet gunstige conjuncturele cyclus en dit bij 
toepassing van ratio's van gelijkaardige ondernemingen op datum van deze prospectus, onvermijdelijk 
leiden tot het onderwaarderen van het potentieel van de onderneming. Toch dient te worden 
opgemerkt dat de resultaten op datum van 31 december 2004 van ZNJ in vergelijking met de 
ondernemingen opgenomen in de steekproef solide waren: 
  
 Omzet (Omz) Exploitatieresultaat (ER) % ER/Omz 

Body One  8.463.000€ 862.000€ 10,2% 
Simo International 8.967.000€ 832.000€ 9,3% 
ZNJ 9.621.000€ 663.000€ 6,9% 
Barbara Bui 19.492.000€ -1.125.000€ -5,8% 
Clayeux 20.805.000€ 1.203.000€ 5,8% 
Devernois  50.403.000€ 4.073.000€ 8,1% 
Mc Gregor 85.967.000€ - - 
Alain Manoukian  134.335.000€ 74.000€ 0,1% 

 
2.3.3.2 De Price to Sales Ratio (PSR) 
 
De Price to Sales Ratio (PSR) stemt overeen met de verhouding beurskapitalisatie van een 
onderneming over omzet. Dit laat toe te meten hoeveel keer de omzet geïntegreerd is in de 
eindwaardering van de vennootschap, dit wil zeggen van een onderneming te waarderen vanaf een 
veelvoud van zijn verkopen. 
 

Naam Beurs 
Laatste koers 
 27/10/05 € 

Aantal 
aandelen 

Omzet 
 op 31/12/04 P/S Ratio 

      
Body One  Vrije Markt 

Euronext Parijs 
2,49 3.776.000 8.463.000 1,11 

Simo International Vrije Markt 
Euronext Parijs 

3,00 3.200.000 8.967.000 1,07 

Barbara Bui Eurolijst C 
Euronext Parijs 

13,68 674.650 19.492.000 0,47 

Clayeux Eurolijst C 
Euronext Parijs 

17,50 400.000 20.805.000 0,34 

Devernois  Eurolijst C 
Euronext Parijs 

190,00 299.058 50.403.000 1,13 

Mc Gregor Eurolijst C 
Euronext 
Amsterdam 

23,00 4.139.000 85.967.000 1,11 

Alain Manoukian Eurolijst C 
Euronext Parijs 

31,00 2.081.109 134.335.000 0,48 

      
Gemiddelde van 
steekproef     0,815 

 
Source: www.Euronext.com 
 
De gemiddelde Price to Sales Ratio (PSR) van de sector is gelijk aan 0,815. Toegepast op de 2004 
omzet van ZNJ (€9.621.000) bedraagt de waarde van deze laatste € 7.843.135. 
 
2.3.3.3 De Price to Operating Profit Ratio (POP) 
 
De Price to Operating Profit Ratio (POP) is de verhouding tussen de beurskapitalisatie van een 
onderneming en het exploitatieresultaat. Dit laat toe na te gaan hoe vaak dit resultaat geïntegreerd is 
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in de eindwaardering van de onderneming, dit wil zeggen van een onderneming te evalueren op basis 
van een veelvoud van haar resultaten.  
 

Naam Beurs 
Laatste koers 
27/10/05 € 

Aantal 
Aandelen 

Exploitatieresultaat 
31/12/04 POP Ratio 

      
Body One  Vrije Markt 

Euronext Parijs 
2,49 3.776.000 862.000 10,91 

Simo International Vrije Markt 
Euronext Parijs 

3,00 3.200.000 832.000 11,54 

Barbara Bui Eurolijst C 
Euronext Parijs 

13,68 674.650 -1.125.000 - 

Clayeux Eurolijst C 
Euronext Parijs 

17,50 400.000 1.203.000 5,82 

Devernois  Eurolijst C 
Euronext Parijs 

190,00 299.058 4.073.000 13,95 

Mc Gregor Eurolijst C 
Euronext 
Amsterdam 

23,00 4.139.000 9.994.000 9,53 

Alain Manoukian Eurolijst C 
Euronext Parijs 

31,00 2.081.109 74.000 - 

      
Gemiddelde van 
steekproef     10,35 

 
Source: www.Euronext.com 
 
De gemiddelde Price to Operating Profit (POP) van de sector bedraagt 10,35. Toegepast op het 
exploitatieresultaat van ZNJ in 2004 (€663.000) bedraagt de waarde van deze laatste €6.860.829. 
 
2.3.3.4 De Price Earnings Ratio (PER) 
 
De Price Earnings Ratio (PER) is de verhouding koers / winst van een vennootschap. Men kan het 
uitdrukken op twee manieren: ofwel is deze gelijk aan de verhouding tussen de koers van een aandeel 
en de nettowinst per aandeel, ofwel is deze gelijk aan de waardering (beurskapitalisatie voor een 
genoteerde vennootschap) op de netto globale winst. 
 

Naam Beurs 
Laatste koers 
27/10/05 € 

Aantal 
Aandelen 

Nettowinst 
op 31/12/04 PE Ratio 

      
Body One  Vrije Markt 

Euronext Parijs 
2,49 3.776.000 454.000 21 

Simo International Vrije Markt 
Euronext Parijs 

3,00 3.200.000 627.000 15 

Barbara Bui Eurolijst C 
Euronext Parijs 

13,68 674.650 -917.000 - 

Clayeux Eurolijst C 
Euronext Parijs 

17,50 400.000 388.000 18 

Devernois  Eurolijst C 
Euronext Parijs 

190,00 299.058 2.483.000 23 

Mc Gregor Eurolijst C 
Euronext 
Amsterdam 

23,00 4.139.000 4.856.000 20 

Alain Manoukian Eurolijst C 
Euronext Parijs 

31,00 2.081.109 -2.788.000 - 

      

Gemiddelde van referentiebasis     19,31 
 
Source: www.Euronext.com 
 
De gemiddelde PER van de steekproef is 19,31. Toegepast op de nettowinst van ZNJ gerealiseerd op 
31 december 2004 (€ 3.000) bedraagt de waarde van ZNJ € 57.930.  
 
2.3.3.5 Samenvatting van de comparatieve methoden 
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Wanneer het gemiddelde genomen wordt van de resultaten bekomen door het toepassen van de 
ratio's van vergelijkbare ondernemingen op basis van hun beurskoers op datum van deze prospectus 
op de resultaten van ZNJ op 31 december 2004, komt men uit op een gemiddelde waarde op datum 
van deze prospectus van € 4.920.631. 
 
2.3.4 Samenvatting van de verschillende methodes 
 
Bij wijze van samenvatting, wanneer het gemiddelde genomen wordt van de resultaten bekomen door 
middel van de 3 hierboven beschreven methodes (d.i. actualisering van de toekomstige cash flows, 
actualisering van de meerwinsten en beursvergelijking), een resultaat bekomen wordt ter waarde van 
€ 5.195.115 op datum van deze prospectus. Indien een vermindering van ca. 23% toegepast wordt 
op dit resultaat, bekomt men een waardering van ZNJ van ongeveer € 4.000.000, zoals weergegeven 
wordt in de onderstaande tabel. Wanneer dit resultaat vergeleken wordt met het aantal bestaande 
aandelen van ZNJ (796.416), bekomt men een waarde per aandeel ten bedrage van € 5. Ter 
vergelijking, wanneer deze waardering vergeleken wordt met de eigen vermogen van ZNJ op datum 
van deze prospectus, bekomt men een veelvoud van 1.3.  
 

Waarderingsmethode Resultaat per methode 
Actualisering van de 
toekomstige cash flows  

5.452.883€

Actualisering van de 
meerwinsten 

5.211.831€

Beursvergelijking 4.920.631€
 

Gemiddelde van de 3 methodes 5.195.115€
Discount 23% -1.194.876€
Resultaat 4.239.000€

 
Waardering 4.000.000€

 
Ter herinnering: de heer René Grunchard heeft op 10 oktober 2005 101.312 Aandelen (na verdeling) 
teruggekocht van twee Chinese investeerders die deze in handen hadden voor een bedrag van 
450.000 USD wat overeenkomt met een verhouding €/USD van 1,22, tegen een prijs per Aandeel van 
3,6€. De betaling van deze aandelen zal verspreid gebeuren in de tijd (zie n°3.3.3).  
 

2.4 Toelating tot verhandeling van de Aandelen op de Vrije 
Markt 

 
2.4.1 De Vrije Markt 
 
De Vrije Markt is een markt georganiseerd door Euronext. Het is geen gereglementeerde markt in de 
zin van artikel 2,3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector 
en de financiële diensten. Bijgevolg zijn de emittenten van financiële instrumenten die op de Vrije 
Markt zijn toegelaten tot verhandeling niet gehouden door de verplichtingen die voortvloeien uit de 
toelating tot verhandeling op een gereglementeerde markt. Concreet betekent dit dat: 
 
 de verplichting van de jaarrekeningen te publiceren volgens de IAS/IFRS-

verslaggevingsnormen aangenomen op Europees niveau, voor de laatste twee of drie 
boekjaren, is niet toepasselijk op de vennootschappen toegelaten tot de Vrije Markt: deze 
laatste moeten zich slechts houden aan de boekhoudkundige verplichtingen die hen worden 
opgelegd door hun rechtsvorm. Er worden geen eisen gesteld met betrekking tot de eerdere 
boekjaren; 

 
 de verplichting tot verspreiding van occasionele informatie (informatie in staat om de koers op 

een merkbare manier te beïnvloeden) of van periodieke informatie (drie-, zesmaandelijkse of 
jaarlijkse financiële staten) is evenmin van toepassing op de vennootschappen toegelaten op 
de Vrije Markt: deze laatste kunnen slechts de informatie verspreiden die het 
boekhoudkundige recht en het vennootschapsrecht hen oplegt; 
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 de vennootschappen toegelaten tot de Vrije Markt hebben geen enkele verplichting om hun 

bestuursstructuren aan te passen teneinde zich in overeenstemming te brengen met de 
Lippens Code, of, bij gebrek eraan, uiteen te zetten waarom zij wensen ervan af te zien 
("comply or explain"): zij kunnen zich beperken tot het naleven van de bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen; 

 
 de verplichting dat de bestuurders de effecten die zij op het ogenblik van de introductie 

houden gedurende een bepaalde tijd behouden is evenmin van toepassing, behalve op 
vrijwillige basis: de transactie mag gestructureerd worden volgens de wil van de bestuurders 
van de kandidaat-vennootschap. 

 
De strafrechterlijke gesanctioneerde verbodsbepalingen met betrekking tot koersmanipulatie en 
handel met voorkennis, bedoeld door de artikelen 39 en 40 van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht van de financiële sector en de financiële diensten zijn daarentegen wel van 
toepassing op de Vrije Markt, overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het koninklijke besluit van 26 
juni 2003 bevattende diverse bepalingen inzake de secundaire markten voor financiële instrumenten. 
 
2.4.2 De verhandelingen op de Vrije Markt 
 
De Vrije Markt is een markt georganiseerd door Euronext. Daartoe heeft Euronext een aantal regels 
vastgelegd om de goede werking, de integriteit en de transparantie van de markt te bewaren en de 
bescherming van de beleggers te waarborgen. Deze regels kunnen als volgt worden samengevat: 
 
 de transacties worden per eenheid uitgevoerd, in één enkele fixing per handelssessie, om 

15u00 (voor de hoofdlijnen) of 15u30 (voor de secundaire lijnen) en gebeuren contant (de 
koper moet de effecten onmiddellijk betalen en de verkoper moet ze onmiddellijk leveren 
zodra het order is uitgevoerd); 

 
 de verspreiding en de confrontatie van de aankoop- en verkooporders alsook de 

bekendmaking van de betrokken marktgegevens gebeuren via de handels- en 
informatieverspreidingssystemen van Euronext; 

 
 Euronext Brussels kan elke beslissing nemen met het oog op de goede werking van de Vrije 

Markt. Zo kan ze meer bepaald beslissen de handelsuren te wijzigen, de handel in een waarde 
tijdelijk of definitief te schorsen in het belang van de markt, een koers te annuleren, met 
name in het geval van een duidelijke fout, en bijgevolg al de tegen die koers uitgevoerde 
transacties annuleren, enz.; 

 
 indien de orderconfrontatie in het orderboek uitmondt in een koersafwijking van het 

betrokken effect van + of - 10%, dan wordt dit effect “gereserveerd” (d.w.z. dat het tot aan 
de volgende fixing niet genoteerd wordt). Euronext Brussels geeft dan een indicatieve koers, 
die kan worden gebruikt om de drempels vast te stellen die het effect niet mag overschrijden 
zonder opnieuw te worden gereserveerd; 

 
 de financiële bemiddelaars kunnen onderling, over the counter, rechtstreeks op de Vrije Markt 

genoteerde effecten verhandelen zonder dat ze zich daarvoor tot Euronext moeten wenden; 
 
 de clearing en betaling-levering kunnen worden uitgevoerd via de systemen van LCH.Clearnet 

SA, van de C.I.K. en van Euroclear. De betaling-levering gebeurt drie dagen na de 
verhandeling. In het andere geval worden de formaliteiten met betrekking tot registratie op 
naam en schrapping bij de emittent of de agent belast met de administratie van de boeken 
uitgevoerd in de volgorde waarop ze worden doorgegeven door de handelende leden. 

 
2.4.3 De toelating van de Aandelen op de Vrije Markt 
 
Het akkoord van Euronext voor de toelating op de Vrije Markt van de totaliteit van de Aandelen die 
het kapitaal van ZNJ vertegenwoordigen, hetzij 1.126.416 Aandelen, werd gevraagd. Deze 1.126.416 
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Aandelen komen voort uit 796.416 gewone Aandelen eertijds volgestorte, uit 250.000 gewone nieuwe 
Aandelen afkomstig van de kapitaalverhoging die het voorwerp uitmaakt van het openbaar Bod, uit 
50.000 gewone nieuwe Aandelen afkomstig uit de uitoefening door Mélice & Cie van het Over-
inschrijvingsoptie die door ZNJ toegekend werd en uit 30.000 gewone nieuwe Aandelen afkomstig uit 
de uitoefening van Warrants (zie n°3.2.2). 
 
Nochtans zal de toelating tot verhandeling van de Aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussels 
slechts effectief worden vanaf 9 december 2005 (behalve bij een vervroegde afsluiting van het Bod). 
De Aandelen zullen in omloop zijn onder de volgende ISIN code:BE003830479 en de volgende SVN 
code: 3830.47. 



 

 75002756 BRU C 73559 / 1   51 

 

3. Algemene inlichtingen betreffende de emittent en 
zijn kapitaal 

 

3.1 Algemene inlichtingen betreffende de emittent 
 
3.1.1 Benaming en maatschappelijke zetel (art.1 en 2 van de statuten) 
 
De vennootschap voert de benaming "GRUNO ET CHARDIN – ZNJ", afgekort "ZNJ".  
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Barastraat 135, 1070 Brussel. 
 
De raad van bestuur van ZNJ kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits 
inachtneming van de taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Hij 
draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen 
tot het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, 
agentschappen, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten. 
 
3.1.2 Juridische vorm 
 
ZNJ is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die een openbaar beroep doet of gedaan 
heeft op het spaarwezen in de zin van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen.  
 
3.1.3 Samenstelling en duur 
 
De vennootschap werd op 17 maart 1972 voor onbeperkte duur opgericht. De vennootschap kan 
worden ontbonden door een algemene vergadering in beraadslaging zoals voor wijziging van de 
statuten. 
 
3.1.4 Kruispuntbank voor Ondernemingen  
 
Elke natuurlijke of rechtspersoon die een handelsactiviteit in België wenst uit te oefenen moet 
ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en ontvangt één uniek 
identificatienummer. In het onderhavige geval is ZNJ geïdentificeerd onder het nummer: 
0412.086.682 
 
3.1.5 Maatschappelijk boekjaar (art. 38 van de statuten) 
 
Het maatschappelijke boekjaar van ZNJ begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
  
3.1.6 Algemene Vergadering (art. 28, 29, 34 en 37 van de statuten) 
 
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de 
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, 
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden. 
 
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om 
zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop 
volgende werkdag gehouden. 
 
Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het 
vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het 
geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. 
 
Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden ten minste de volgende items geplaatst: 
de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de 
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bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting 
aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van 
de bestuurders en de commissaris(sen). 
 
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel. Hij mag 
uitzonderlijk elders worden gehouden, op die plaats bepaald in de convocatie. 
 
De houders van inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties hebben het recht om op de zetel 
van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in 
vergadering of door middel van de schriftelijke procedure. 
 
De raad van bestuur mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, 
tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.  
 
Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende 
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het 
recht de jaarrekening definitief vast te stellen. 
 
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door 
de aandeelhouders die er om vragen. 
 
De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een 
commissaris ondertekend. 
 
3.1.7 Raadpleging van de maatschappelijke documenten  
 
De jaarrekeningen van ZNJ worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. De statuten kunnen 
worden bekomen op de griffie van de Handelsrechtbank van Brussel. Deze documenten en de 
jaarrekeningen liggen gratis ter beschikking op de maatschappelijke zetel. 
 
3.1.8 Controle (art. 26 en 27 van de statuten) 
 
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op 
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen 
en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer 
commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut 
van Bedrijfsrevisoren. 
 
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. 
 
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van 
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene 
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 van het 
Wetboek van vennootschappen. 
 
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid 
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering 
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien. 
 
De commissaris(sen) heeft/hebben als opdracht de controle uit te voeren van de financiële toestand 
van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid ten opzichte van het Wetboek van vennootschappen 
en de statuten van de operaties opgenomen in de jaarrekening. Zij kunnen inzage eisen van de 
boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap op 
de maatschappelijke zetel. 
 
Elk semester bezorgt de raad van bestuur hen een samenvattende staat van de activa en passiva van 
de vennootschap. 
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De commissarissen kunnen zich, bij het uitoefenen van hun functie, en op hun kosten, laten bijstaan 
door aangestelde of andere personen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 
 
De commissaris van ZNJ is BIGONVILLE, DELHOVE & Co BVBA., met maatschappelijke zetel te 1180 
Brussel, Winston Churchilllaan 55 bus 10, vertegenwoordigd door de Heer Bernard Bigonville, 
bedrijfsrevisor. Hij werd benoemd op 5 mei 1988 in de hoedanigheid van commissaris voor een 
mandaat van 3 jaar dat eindigde bij afloop van de gewone algemene vergadering van 6 mei 2002. 
Hij werd benoemd voor een nieuw mandaat van drie jaar eindigend bij de afloop van de GAV van 3 
mei 2005, om vervolgens opnieuw te worden aangesteld in zijn functie voor een nieuw mandaat van 
drie jaar dat zal eindigen bij de afloop van de gewone algemene vergadering van 6 mei 2008. 
 
3.1.9 Maatschappelijk doel (art. 3 van de statuten) 
 
De vennootschap heeft als doel de fabricage, de confectie en de handel in al haar vormen. Daar 
inbegrepen zijn aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, commissiehandel en 
makelarij van alle kleding, alle kledingartikelen en accessoires.  
 
Zij mag, in de meest brede zin, zich toeleggen op alle activiteiten en op alle roerende, onroerende, 
financiële, commerciële of civiele operaties met een rechtstreekse of onrechtstreekse betrekking tot 
de hierboven vernoemde voorwerpen of die er de realisatie van vergemakkelijken. 
 
Zij kan zowel voor eigen rekening handelen als voor rekening van derden of in participatie. 
 
De vennootschap kan, onder welke vorm of welke manier ook, belangstelling tonen voor elke 
vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel in verband staat met haar 
maatschappelijk doel of geschikt is om de realisatie van haar doel te bevoordelingen. 
 

3.2 Inlichtingen over het kapitaal van de emittent 
 
3.2.1 Maatschappelijk kapitaal 
 
Na uitgifte en de inschrijving van de Aandelen die voorwerp uitmaken van dit Bod, in het geval van 
uitoefening door Mélice & Cie van het Over-inschrijvingsoptie die door ZNJ toegekend werd, zal het 
geplaatst kapitaal van ZNJ 4.340.000 € bedragen, uitgiftepremie inbegrepen. Deze zal 
vertegenwoordigd zijn door 1.096.416 Aandelen. 
 
3.2.2 Warrantsplan 
 
In het kader van een warrantsplan, aangenomen door de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van ZNJ op datum van 28 oktober 2005, heeft ZNJ 30.000 warrants uitgegeven (de 
« Warrants ») ten voordele van de leden van het personeel en de medewerkers van ZNJ, die elk aan 
hun houders toelaten in te schrijven op een gewoon Aandeel zonder vermelding van de nominale 
waarde. Deze Warrants werden uitgegeven op 28 oktober 2005 waarbij nog enkele aangeboden 
werden op datum van deze prospectus aan een willekeurig personeelslid of medewerker van ZNJ. 
Deze Warrants hebben de volgende karakteristieken: 
 

 Zij zijn niet overdraagbaar tussen levende personen en kunnen niet worden afgestaan, 
kunnen niet in onderpand worden gegeven, belast met een willekeurig reëel recht of 
waarborg, of kunnen niet op een andere manier worden overgedragen zonder uitdrukkelijke 
toestemming, geschreven en voorafgaand van de raad van bestuur. Zij zijn overdraagbaar 
aan kinderen enkel in geval van overlijden en aan de levende echtgenoot van de titularis, 
behalve bij inbreuk toegestaan door de raad van bestuur. 

 
 Zij zijn op naam en kunnen niet worden omgezet in effecten aan toonder of in een andere 

vorm.  
 

 Zij worden gratis verleend door de raad van bestuur. 
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 Zij kunnen aan elke fysieke persoon worden verlenen, professionele diensten verstrekkend in 

hoofd- of in bijberoep rechstreeks of onrechstreeks ten voordele van ZNJ of van een 
onderneming waarin deze laatste een participatie heeft in de zin van artikelen 13 en 14 van 
het Wetboek van vennootschappen, in de hoedanigheid van werknemer, bestuurder, 
consultant of andere. 

 
 Zij kunnen in één of meerdere keren worden uitgeoefend (i) tussen vijftien (15) januari en 

één (1) maart of tussen vijftien (15) oktober en één (1) december, of (ii) op elke andere 
datum of periode beslist door de raad van bestuur en meegedeeld op het tijdstip van het bod, 
of (iii) op elk ogenblik bij verandering van de controle (d.i. in het geval van een transfer in 
één of meerdere transacties van meer dan vijftig percent (50%) van de stemrecht gevende 
effecten van ZNJ) of bij de lancering van een openbaar publiek bod op de effecten van ZNJ. 
De raad van bestuur kan voorzien, op het ogenblik van het bod, een andere periode van 
uitoefening die ten laatste vervalt tien (10) jaar na de datum van de uitgifte van de warrants. 

 
 De uitoefeningsprijs van elke warrant is gelijk, voor de personeelsleden, aan de slotkoers van 

de aandelen ZNJ op de vooravond van de datum van het bod of aan het gemiddelde van de 
slotkoersen van de aandelen ZNJ dertig kalenderdagen voor de datum van het bod, op de 
markt waarop deze aandelen wordt verhandeld. Voor andere begunstigden dan het personeel 
van ZNJ, mag de uitoefeningsprijs van elke warrant niet lager zijn dan het gemiddelde van de 
slotkoersen van de aandelen ZNJ dertig kalenderdagen voor de uitgifte van de warrants.  

 
3.2.3 Toegestaan kapitaal (art. 6 van de statuten) 
 
De raad van bestuur is bevoegd voor een maximum duur van 5 jaar, te rekenen vanaf de publicatie in 
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van 28 
oktober 2005 om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van 
maximum 2.848.000 euro. Deze toelating van de raad van bestuur kan worden hernieuwd. 
 
Deze verhoging kan namelijk worden uitgevoerd door inschrijving in speciën, door inbreng in natura 
binnen de wettelijke beperkingen, of door opname van de reserves, beschikbare of onbeschikbare, of 
door uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe aandelen, bevoorrechte of niet, met of zonder 
stemrecht. 
 
De kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal kan eveneens geschieden door uitgifte 
van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten overeenkomstig de bepalingen van artikelen 583 
en volgende van het Vennnootschapswetboek. 
 
De raad van bestuur is trouwens bevoegd voor een duur van maximum drie jaar te rekenen vanaf de 
publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering 
van 28 oktober 2005 om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen door inbreng 
in speciën met beperking of afschaffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders en dat, volgens 
de wettelijke voorwaarden, in het geval van een openbaar publiek aanbod, na ontvangst door de 
vennootschap van de communicatie voorzien door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. 
Deze kapitaalverhogingen gerealiseerd door de raad van bestuur worden in vermindering gebracht 
van het resterende toegestane kapitaal door dit artikel. 
 
De raad van bestuur is bevoegd in het kader van dit artikel, in het belang van de vennootschap en 
mits het naleven van de voorwaarden voorzien door artikel 595 en volgende van het Wetboek van 
vennootschappen, van het bij wet erkende voorkeursrecht van de aandeelhouders op te heffen of te 
beperken. Hij is trouwens bevoegd om het voorkeursrecht ten voordele van één of meerdere bepaalde 
personen, andere dan de leden van het personeel of haar filialen af te schaffen of te beperken en een 
voorgangsrecht te voorzien gedurende een periode van 10 dagen ten voordele van de 
aandeelhouders. Deze speciale bevoegdheid beperkt niet de bevoegdheden van de raad van bestuur 
om over te gaan, in het kader van het toegestane kapitaal, tot kapitaalverhogingen andere dan deze 
expliciet beoogd door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. 
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De raad van bestuur is door de algemene vergadering tevens gemachtigd op grond van een beslissing 
genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen en dit 
in de mate toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, om in het kader van de uitgifte van 
de effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande 
soorten van aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen. 
 
Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan 
kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van 
bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden 
geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de algemene vergadering 
genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. 
 
De bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen kan niet worden 
aangewend (i) voor een kapitaalsverhoging vooral te realiseren door inbreng in natura, exclusief 
voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die beschikt over effecten van de 
vennootschap waaraan meer dan 10% van de stemrechten verbonden zijn, overeenkomstig met wat 
voorzien is door artikel 606 van het Wetboek van vennootschappen, (ii) voor een uitgifte van aandelen 
zonder nominale waardevermelding en onder pari van de oude aandelen van dezelfde categorie, en 
(iii) voor de uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofde van één of meerdere bepaalde personen 
andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of van haar filialen. 
 
3.2.4 Terugkoop en in pand nemen van eigen Aandelen (art. 11 van de 

statuten) 
 
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, 
en vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van 
de vennootschap, overeenkomstig de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van 
Vennootschappen. 
 
Geen enkele voorafgaande beslissing van de algemene vergadering is vereist wanneer de aankoop 
van haar eigen aandelen of oprichtersbewijzen nodig is om voor de vennootschap een ernstig en 
imminent nadeel te vermijden. Deze mogelijkheid is slechts geldig voor een periode van drie jaar 
vanaf de publicatiedatum in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het besluit van 28 oktober 
2005. Zij is verlengbaar overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen. De raad van bestuur is trouwens gemachtigd voor een periode van achttien 
maanden met aanvang op 28 oktober 2005, van aandelen van de vennootschap te verwerven of te 
vervreemden ten belope van een maximum aantal van 75.000 aandelen, hetzij minder dan tien (10) 
percent van het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, mits een tegenwaarde die niet 
lager dan tien percent (10%) mag zijn van de laagste koers van de laatste twaalf maanden voor de 
operatie, en die niet meer dan tien percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de 
laatste twintig (20) noteringen voor de operatie, in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in 
artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen. 
 
De algemene vergadering van de vennootschap geeft trouwens de raad van bestuur toestemming, 
overeenkomstig artikel 630,§1 van het Wetboek van vennootschappen, om over te gaan, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, door een vennootschapsfiliaal of door een persoon in eigen naam handelend maar 
voor rekening van dit filiaal of van de vennootschap, tot het in onderpand nemen van haar eigen 
aandelen. 
 
De raad van bestuur van de vennootschap is bovendien gemachtigd de aandelen van de 
vennootschap over te dragen overeenkomstig artikel 622, alinea 2,1° van het Wetboek van 
vennootschappen, voor zover deze bepaling toepasselijk is gemaakt voor de vennootschappen 
toegelaten tot verhandeling op de Vrije Markt. 
 
3.2.5 Kennisgeving van de belangrijkste deelnemingen (art.12 van de 

statuten) 
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De vennootschap heeft besloten op vrijwillige basis de artikelen 1§1, 1§3, 1§4, 2, 3, en 4§1 van de 
wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen in ter beurze 
genoteerde vennootschappen toe te passen alsook de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 
mei 1989 die deze artikelen tot uitvoering brengen.  
 
Voor de toepassing van deze artikelen werden de toepasselijk quota vastgesteld op vijf percent (5%) 
en veelvouden van vijf percent (5%). De artikelen 516, 534 en 545 van het Wetboek van 
vennootschappen zijn van toepassing. 
 
Afgezien van de uitzonderingen voorzien in artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen, kan 
niemand aan de stemming in de algemene vergadering van de vennootschap deelnemen voor een 
hoger aantal stemmen dan die behoren tot de effecten waarvan hij het bezit heeft verklaard minstens 
twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering. 
 
3.2.6 Effecten niet-representatief voor het kapitaal (art. 5 van de 

statuten) 
 
ZNJ heeft honderdvijftig (150) oprichtersbewijzen uitgegeven, die aan hun houder stemrecht op de 
algemene vergadering toekennen. Elk oprichtersbewijs geeft recht op één stem, binnen de limieten 
voorzien door artikel 542 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 35 van de statuten van 
ZNJ). Eén van de bestuurders moet overigens worden gekozen tussen de kandidaten voorgesteld 
door de titularissen van de oprichtersbewijzen (artikel 14 van de statuten van ZNJ). Deze 150 
oprichtersbewijzen werden op 28 oktober 2005 verdeeld in 4.800 oprichtersbewijzen, zoals het zou 
geweest zijn voor de gewone aandelen van ZNJ. Deze oprichtersbewijzen zullen niet het voorwerp 
uitmaken van een aanvraag tot toelating op de Vrije Markt van Euronext Brussels. 
 
3.2.7 Obligaties (art.13 van de statuten) 
 
ZNJ heeft geen enkele obligatie uitgegeven. Artikel 13 van de statuten van ZNJ voorziet nochtans dat 
de raad van bestuur van ZNJ bevoegd is obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een 
hypotheek of anderszins gewaarborgd zijn. 
 
De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in 
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen. 
 
De obligaties aan toonder zijn rechtsgeldig indien ondertekend door ten minste twee bestuurders; de 
handtekeningen mogen door naamstempels worden vervangen. Een register van obligatiehouders 
moet worden bijgehouden en een certificaat tot bewijs hiervan wordt aan de houder overhandigd. 
 
De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de limieten van het toegestane kapitaal, 
inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties in Aandelen uit te geven. 
 
De raad van bestuur is gemachtigd om, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de 
voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, het door de wet erkende 
voorkeursrecht van de aandeelhouders af te schaffen of te beperken, en datzelfde in het belang van 
één of verschillende bepaalde personen anders dan de leden van het personeel of van haar filialen. 
 
3.2.8 Converteerbare of inwisselbaar obligaties 
 
ZNJ heeft geen enkele converteerbare obligaties, inwisselbare obligaties of obligaties met warrants 
uitgegeven. 
 
3.2.9 Evolutie van het kapitaal (in euros) 
 

Datum Beschrijving Bedrag van 
de operatie 

Kapitaal na 
de operatie 

Uitgifte-
premie of 
inbreng 

Aantal 
aandelen 
gecreëerd 

Totaal 
aantal 

Aandelen 

Nominale 
Waarde 
van de 

Aandeel 
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61.973,38 61.973,38 0,00 

17 maart 1972 

Oprichting van de 
vennootschap, het 
maatschappelijk kapitaal 
bepaald op 61.973,38 eur, 
vertegenwoordigd door 
2.500 Aandelen, volledig 
volgestort, zonder 
vermelding van nominale 
waarde. 

   

2.500 2.500 
Zonder 

nominale 
waarde 

 

    
 
 
 

855.232,66 

 
 
 

917.206,04 

 
 
 

26,56 21 december 1982 
(I) et (II) 

Beslissing van de 
buitengewone algemene 
vergadering om het kapitaal 
op 917.206,04 € te brengen 
door opname in het kapitaal 
van een bedrag van 
173.525,47 € afgenomen 
op de reserves van de 
vennootschap en de creatie 
van 6.875 Aandelen. 

   

6.875 9.375 

4375 
Aandelen 
met een 

waarde van 
99,16 

3 oktober 1991 

Beslissing van de 
buitengewone algemene 
vergadering om het kapitaal 
op 1.425.387,77 € te 
brengen door de creatie 
van 3.525 nieuwe gewone 
Aandelen. 

508.181,73 1.425.387,77 33,67 3.525 12.900 
Zonder 

nominale 
waarde 

2 september 1992 

Beslissing van de 
buitengewone algemene 
vergadering om het kapitaal 
op 2.045.121,58 € te 
brengen door de creatie 
van 4.300 nieuwe gewone 
Aandelen. 

619.733,81 2.045.121,58 25,22 4.300 17.200 
Zonder 

nominale 
waarde 

22 november 1993 
(I) et (II) 

Beslissing van de 
buitengewone algemene 
vergadering om het kapitaal 
op 2.664.855,39 € te 
brengen door de creatie 
van 5.000 gewone 
nominatieve Aandelen 
zonder vermelding van 
nominale waarde. 

619.733,81 2.664.855,39 3,91 5.000 22.200 
Zonder 

nominale 
waarde 

4 oktober  
2001 

Beslissing van de 
buitengewone algemene 
vergadering om het kapitaal 
op 2.665.000,00 € te 
brengen zonder creatie van 
nieuwe Aandelen door 
opname van een deel van 
de beschikbare reserve. 

144,61 2.665.000,00 0,00 0 22.200 
Zonder 

nominale 
waarde 

 14 maart 2002 

Beslissing van de 
buitengewone algemene 
vergadering om het kapitaal 
op 2.884.000,00€ te 
brengen door creatie van 
2.688 gewone Aandelen 
aan toonder, alsook door 
opname van een deel van 
de beschikbare reserve 
volgend op de fusie door 
overname door ZNJ van 
CONFIMMO NV1 

175.000,00 2.840.000,00  2.688 24.888 
Zonder 

nominale 
waarde 

                                        
1 Voor deze transactie werd de waarde van één Aandeel vastgelegd op BEF 3.979,15 ofte 98,64 eur, rekening 
houdend met de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2005 om elk gewoon 
Aandeel te splitsen in 32 gewone Aandelen, wat overeenkomt met 3,08 eur per Aandeel. 
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28 oktober 2005 

Beslissing van de 
buitengewone algemene 

vergadering om elk gewoon 
Aandeel te splitsen in 32 
gewone Aandelen zonder 
vermelding van nominale 

waarde. 

0 2.840.000,00 0 771.528 796.416 
Zonder 

nominale 
waarde 

Totaal    2.840.000,00   796.416  

 

3.3 Inlichtingen over het aandeelhouderschap van de emittent 
 
3.3.1 Situatie van het aandeelhouderschap vóór en na het Bod 
 
Voor de lancering van het Bod, rekening houdend met de verdeling van elk gewoon Aandeel beslist 
door de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2005, was het kapitaal van ZNJ 
verdeeld op de volgende manier, met inbegrip van de 4.800 oprichtersbewijzen gehouden door Dhr. 
René Grunchard: 
 

Aandeelhouders 

Aantal aandelen 
en 

oprichtersbewijzen

In % van het 
kapitaal Stemrechten In % van het 

stemrecht 

René Grunchard 668.544 83,44% 663.744 83,44% 
Frans Grunchard 32.000 3,99% 32.000 3,99% 
Michel Fossaert 49.536 6,18% 49.536 6,18% 
Charles De Bel 49.536 6,22% 49.536 6,22% 
Georges De Bouverie 1.600 0,20% 1.600 0,20% 
Totaal 801.216 100% 801.216 100% 
 
In het geval van de volledige plaatsing van de Aandelen aangeboden in het kader van het Bod en bij 
uitoefening door Mélice & Cie van het Over-inschrijvingsoptie toegekend door ZNJ, zal het kapitaal 
van ZNJ verdeeld zijn op de volgende manier, met inbegrip van de 4.800 oprichtersbewijzen 
gehouden door Dhr. René Grunchard: 
 

Aandeelhouders 
Aantal aandelen en 
oprichtersbewijzen

In % van het 
kapitaal Stemrechten In % van het 

stemrecht 
René Grunchard 668.544 60,71% 668.544 60,71%
Frans Grunchard 32.000 2,91% 32.000 2,91%
Michel Fossaert 49.536 4,50% 49.536 4,50%
Charles De Bel 49.536 4,50% 49.536 4,50%
Georges De Bouverie 1.600 0,15% 1.600 0,15%
Publiek 300.000 27,24% 300.000 27,24%
Totaal 1.101.216 100,00% 1.101.216 100,00%
 
In het geval van de volledige plaatsing van de Aandelen aangeboden in het kader van het Bod en bij 
uitoefening door Mélice & Cie van het Over-inschrijvingsoptie toegekend door ZNJ, en in het geval 
van de uitoefening van de 30.000 Warrants, zal het kapitaal van ZNJ verdeeld zijn op de volgende 
manier, met inbegrip van de 4.800 oprichtersbewijzen gehouden door Dhr. René Grunchard: 
 

Aandeelhouders 
Aantal aandelen en 
oprichtersbewijzen 

In % van 
het kapitaal Stemrechten In % van het 

stemrecht 
René Grunchard 668.544 59,10% 668.544 59,10%
Frans Grunchard 32.000 2,83% 32.000 2,83%
Michel Fossaert 49.536 4,38% 49.536 4,38%
Charles De Bel 49.536 4,38% 49.536 4,38%
Georges De Bouverie 1.600 0,14% 1.600 0,14%
Publiek 300.000 32,09% 300.000 32,09%
Medewerkers 30.000 2,65% 30.000 2,65%
Totaal 1.131.216 100,00% 1.131.216 100,00%
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3.3.2 Deel van het kapitaal behouden door leden van de 

bestuursorganen van de vennootschap 
 
Na afloop van de toelating van de Aandelen ZNJ op de Vrije Markt van Euronext Brussels en bij 
uitoefening door Mélice & Cie van het Over-inschrijvingsoptie toegekend door ZNJ, zullen de leden 
van de directie en van de Raad van Bestuur van ZNJ, rechtstreeks of onrechtstreeks 67,89% van het 
kapitaal en de stemrechten van ZNJ houden en/of controleren. 
 
3.3.3 Invloedsbewegingen op de verdeling van het kapitaal tijdens de 

laatste drie boekjaren  
 
SOGEPA heeft op 17 december 2002 de 4000 Aandelen die zij in handen had verkocht aan dhr. René 
Grunchard voor een bedrag van € 400.000. Op 30 januari 2003 verkocht dhr. Victor Heckmus aan dhr. 
René Grunchard 172 Aandelen volgestorte ten belope van 50% voor een bedrag van € 12.395. Op 10 
oktober 2005 kocht dhr. René Grunchard 101.312 Aandelen (na verdeling) van twee Chinese 
beleggers voor een bedrag van 450.000 USD wat overeenstemt met een verhouding van 1,22 €/USD 
bij een prijs van € 3,6 per Aandeel. De betaling van deze laatste zal verspreid gebeuren in de tijd. 
  

Datum Aard van de 
operatie 

Prijs van de 
operatie 

Aantal 
Aandelen 

voor 
verdeling 
door 32 

Prijs per 
Aandeel voor 

verdeling 
door 32 

Aantal 
Aandelen 

na 
verdeling 
door 32 

Prijs per 
Aandeel na 
verdeling 
door 32 

17 december 2002 
Aankoop door Dhr. 

René Grunchard van 
de SOGEPA Aandelen 

400.000 € 4.000 100 € 128.000 3,125 € 

30 januari 2003 

Aankoop door Dhr. 
René Grunchard van 

de Aandelen van 
Victor Heckmus 

12.395 € 172 72,06 € 5.504 2,251 € 

10 oktober 2005 

Aankoop door Dhr. 
René Grunchard van 

de Aandelen van twee 
Chinese beleggers 

368.852 € 3.166 116,5 € 101.312 3,64 € 

 
3.3.4 Aandeelhoudersovereenkomst 
 
Nihil 
 

3.4 Uitkering van dividenden 
 
3.4.1 Dividend uitgekeerd tijdens de laatste drie boekkjaren 
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Nihil 
 
3.4.2 Verjaring  
 
De dividenden van aandelen aan toonder zijn in principe niet verjaarbaar. De vennootschap heeft 
evenwel de mogelijkheid op basis van de wet van 24 juli 1921, gewijzigd door de wet van 22 juli 
1991, deze dividenden te plaatsen bij de Deposito- en Consignatiekas. De dividenden aldus geplaatst 
en niet opgevraagd na dertig jaar worden eigendom van de Staat. 
 
3.4.3 Toekomstige dividendenpolitiek 
 
ZNJ heeft het voornemen haar toekomstige winsten te gebruiken om de ontwikkeling van haar 
activiteiten te financieren. Zij overweegt niet a priori de betaling van een dividend gedurende de 
komende jaren, uitgezonderd indien haar resultaten en haar investeringsprogramma het haar 
toelaten. 
 

3.5 Effectenmarkt 
 
Vanaf 9 december 2005 (behalve bij een vervroegde afsluiting van het Bod), zullen de Aandelen 
worden toegelaten tot verhandeling op de Vrije Markt van Euronext Brussels, in de categorie “enkele 
fixing” (dagelijkse notering om 15 uur), met de medewerking van Mélice & Cie. De Aandelen worden 
op geen enkele andere plaats tot verhandeling toegelaten en geen enkele vraag in die zin werd 
geformuleerd door ZNJ. 
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4. Inlichtingen over de activiteit van de emittent 
 
ZNJ is een modeontwerper van kleding, met de moderne vrouw als kern van de doelgroep, actief en 
tussen 25 en 55 jaar. Door de originaliteit van haar ontwerpen, van haar stoffen, van de accessoires, 
positioneert ZNJ zich in het middensegment van het gamma (voor de “ZNJeans”-lijn) en in het hoge 
gamma (voor de “ZNJ”-lijn). Om haar marges te vrijwaren laat ZNJ haar collecties maken in Oost-
Europa of in Azië. Zij superviseert echter strikt het productieproces om de kwaliteit van haar 
producten te waarborgen. Wat betreft de commercialisering, verdeelt ZNJ haar producten via een 
eigen netwerk, via een multimerken netwerk van kleinhandelaars en via “Factory Outlets” (zie 
n°4.3.4.3). 
 

4.1 De textielmarkt 
 
4.1.1 Huidige spelers op wereldniveau 
 
De wereldhandel in textielproducten en kleding vertegenwoordigt, volgens de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO), 8,5% van de wereldhandel van afgewerkte producten, hetzij 330 
miljard dollars. Hierdoor staat de textielsector op de 5e plaats van de afgewerkte producten met een 
hoge handelsfactor op wereldniveau. Deze sector kent bovendien een aanhoudende groei, de 
wereldvraag naar textiel- en kledingproducten kent immers een jaarlijkse groei van 2,5 tot 3%. Men 
kan vaststellen dat de wereldhandel gemiddeld op jaarbasis vooruitgaat met het dubbele van dat 
percentage, hetzij bijna 5% per jaar. Mondiaal bekeken blijft de handel in textiele evenwel sterk 
regionaal geconcentreerd, met Oost-Europa dat 40% van de handel vertegenwoordigt, Azië 38%, 
Noord-Amerika 9% en Latijns-Amerika 4%. 
 
Op de lijst staat de Europese industrie op de eerste plaats voor de wereld van textieluitvoerders (met 
een marktaandeel van 15%) en op de 2e rang in de wereld voor de kledingexport (met een 
marktaandeel van 9%, achter China met 18%). De andere grote spelers op de wereldtextielmarkt zijn 
China, Hong Kong, de Verenigde staten, Zuid-Korea, Taïwan, Turkije, India, Pakistan en Japan. Samen 
vertegenwoordigen zij 70% van de wereldhandel. 
 
Op Belgisch niveau vertegenwoordigt de kledingindustrie een omzet van 2 miljard euro, waarvan 70 
tot 75% wordt gerealiseerd met export. Zij verschaft werk aan ongeveer 17.000 personen. In 2003 
waren de volgende 10 landen de grootste klanten van de kledingsindustrie, Frankrijk (42%), Duitsland 
(14%), Groot-Brittannië (11%), Italië (6%), Spanje (6%), Zweden (2%), Denemarken (2%), 
Luxemburg (2%) en Ierland (1%). Wat de leveranciers betreft kunnen worden vermeld: China 
(19,5%), Nederland (15,8%), Frankrijk (15,5%), Duitsland (12,6%), Tunesië (11,9%), Italië (6,3%), 
Turkije (5,3%), Roemenië (4,9%) of Polen (4,5%). 
 
4.1.2 Troeven van de Europese textiel 
 
De Europese textiel- en kledingbedrijven komen voor op de eerste plaats van de wereldexport. Dit 
wereldleiderschap vindt plaats op drie zeer onderscheiden markten: 
 
 De textielproducten bestemd voor de kledingconfectie (draad, stoffen, weefsel, accessoires) 

en de kleding zelf; 
 
 Textielproducten voor het interieur (zetelbekleding, tapijt en moquette, gordijnen-voile, 

huislinnen...); 
 
 Textielproducten bestemd voor andere activiteitssectoren (auto-industrie, chemie, luchtvaart, 

gebouwen en openbare werken, landbouw, elektronica...). 
 
In totaal zijn het meer dan 200.000 ondernemingen, met 2,5 miljoen loontrekkenden, en die hun 
industrieel slagen en hun commercieel succes baseren op de volgende sleutelfactoren: 
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 De technologie: meer dan 50% van de wereldmarkt van de textielgoederen wordt bevoorraad 
door Europa; 

 
 De creatie en de mode: de grote modeontwerpers in de wereld oefenen vooral hun talenten 

uit in Europa; 
 
 Vernieuwing: de "high tech" textielen van morgen worden namelijk uitgevonden in Europa, de 

Verenigde Staten en Japan;  
 
 Wereldmerken: Europa brengt de meest prestigieuze merken bij elkaar en heeft een sterke 

aantrekkingskracht voor consumenten uit de hele wereld; 
  
 Territoria gewijd aan textiel: 60 grote Europese regio’s bundelen de uitmuntendheid van de 

textieltraditie en de know-how ervan.  
 
4.1.3 De Europese textiel op het ogenblik van de globalisering 
 
De hoop van de Europese textielontwikkeling rust op haar capaciteit om, voor producten met grote 
toegevoegde waarde, belangrijke delen van de wereldtextielmarkt te veroveren, namelijk in Azië en op 
het Amerikaanse continent. Deze nieuwe markten vertegenwoordigen een potentieel vergelijkbaar met 
350 à 400 miljoen nieuwe consumenten. 
 
Veel van deze markten blijven echter vandaag afgesloten voor de Europese textielproducten, door 
selectieve of algemene tariefpieken (van 25 tot 80%), toeslagen vergelijkbaar met de bijkomende 
douanerechten, zelfs willekeurige licentiesystemen op de invoer. Daarenboven hebben meerdere grote 
Aziatische landen (China, India, Pakistan), gedurende de laatste vijftien jaar, een 
productieovercapaciteit gecreëerd door middel van investering- en uitvoersubsidies of subsidies voor 
de prijs van de grondstoffen. Deze laatste hebben trouwens hun binnenlandse markten afgeschermd 
van de wereldconcurrentie door middel van onoverkomelijke tarifaire en niet tarifaire barrières (40 tot 
80% van de douanerechten). 
 
In deze context is het dan ook goed dat het Akkoord over Textiel en Kleding (ATK) is geëindigd op 1 
januari 2005. Deze laatste is een regelingssysteem van de wereldtextielmarkt ingesteld sinds 1995 ter 
vervanging van het Multivezelakkoord (MVA) uit de jaren ’70. Het betrof een onderhandelingssysteem 
tussen de Staten om de mediterrane structuren te beschermen tegen de grote wereldproducenten 
waaronder China, India, Vietnam of Bangladesh. Het akkoord gaf bepaalde ontwikkelingslanden, voor 
wie de textiel de voornaamste bron van inkomsten was, een bevoorrechte toegang tot de markten 
van de ontwikkelde landen dank zij een quotasysteem. Door de afschaffing van het MVA vanaf 1 
januari 2005 heeft de WTO de wereldmarkt geopend voor de vrije concurrentie door: 
 
 Alle niet tarifaire en tarifaire barrières op het Aziatische en Amerikaanse continent te 

elimineren;  
 
 Het elimineren of sanctioneren van de dumpingpraktijken met de investeringssubsidies voor 

de grondstoffen bestemd voor de uitvoer;  
 
 De controle op de naleving van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de 

intellectuele eigendom (TRIPPS). 
 
4.1.4 De positie van de ontwikkelingslanden 
 
Veel ontwikkelingslanden of landen in ontwikkeling beschikken over sterke en dynamische textiel- en 
kledingnijverheid. Hun producties worden dikwijls uitgevoerd op de wereldmarkt waarbij deze uitvoer 
een significant deel van het geheel van de uitvoer van de beschouwde landen vertegenwoordigt. Zo 
deze ultra specialisering – met in ieder geval een hoog risico – zich kan verstaan in minder 
ontwikkelde landen (Bangladesh, Sri Lanka), kan men zich echter de vraag stellen voor de landen met 
hoge technologieën, zoals India, Pakistan of China. Deze laatste proberen nochtans te profiteren van 
de “Speciale en Gedifferentieerde Behandeling” van de WTO. Aldus pleiten deze landen, ook al is hun 
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internationale concurrentiekracht in de textielwereld goed gevestigd (zij maken deel uit van de 10 
eerste werelduitvoerders) voor een textielhandel op wereldvlak in één richting: 
 
 De textielmarkten van de ontwikkelde landen moeten zich openen, zonder limiet noch 

tegenwaarde, voor hun producten;  
 
 Tegelijkertijd blijven hun eigen binnenlandse markten gesloten. 

 
Van hun kant stellen de Europeanen voor dat de Speciale en Gedifferentieerde Behandeling van de 
WTO niet meer van toepassing is op de wereldhandel in textiel en kleding, en dat deze laatste 
uiteindelijk een open en eerlijke wereldhandel wordt. Zij stellen bijgevolg voor dat de markten 
openstaan voor iedereen, dat de creatie en vernieuwing voor en door allen beschermd worden, dat de 
investering- of uitvoersubsidies voor iedereen worden afgeschaft, dat de minimale sociale normen van 
de IAO voor iedereen van toepassing zijn. De Europeanen zijn inderdaad van mening dat alleen onder 
deze voorwaarden, voor de textiel zoals overal elders, het concept van duurzame ontwikkeling een 
kans krijgt. Bij gebrek hieraan zal de hypocrisie het afgezaagde wapen blijven van de terughoudende 
textielnijverheid van de vele ontwikkelingslanden die de wereldconcurrentie vrezen. In die context 
herinnert Euratex (Europese federatie van de textielnijverheid), gevestigd te Brussel, zonder 
ophouden aan de Europese onderhandelaars aan de drie grote toekomstige uitdagingen voor de 
textiel: 
 
 Op wereldvlak overeenkomen dat de reciprociteit, op wereldvlak, in de niet-tarifaire en 

tarifaire gebonden toegang tot de markten, vanaf 2005, de internationale spelregel voor 
textiel moet zijn. Kortom er mogen van dan af geen douanerechten meer bestaan voor 
textiel/kleding hoger dan 15%, noch in de ontwikkelingslanden die sterk concurrentieel zijn in 
die sector, noch in de ontwikkelde landen die nog tariefpieken behouden voor textiel/kleding; 

 
 Overal in de wereld dezelfde wetten en reglementen toepassen om de “kern” van de creatie 

en de vernieuwing te vrijwaren door de strikte toepassing van het textielhoofdstuk van het 
GATT/WTO-akkoord, genoemd “De controle op de naleving van de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele eigendom” (TRIPPS), de te veel voorkomende 
subsidiepraktijken voor de investering in industriële capaciteit uitbannen, en het bestraffen 
van de erkende dumpingpraktijken, des te meer gemakkelijk aan te wenden door de 
ondernemingen in de landen die ware niet-tarifaire en tarifaire vestingen hebben opgericht, 
om elke invoer van textiel/kleding te verbieden, te verhinderen of te hinderen; 

 
 Beslissen dat de van oorsprong niet-preferente regels in de textielhandel overal 

geharmoniseerd en identiek worden. Kortom, dat de verwerkingsoperaties van 
textielproducten die het hebben over de niet-preferente oorsprong dezelfde zijn voor een 
Franse, een Japanse, een Noord-Amerikaanse, een Braziliaanse, een Indische of Chinese 
ondernemer. 

 
4.1.5 De opheffing van de invoerquota in de Europese Unie  
 
Op 1 januari 2005 heeft de WTO beslist van het quotasysteem, sinds dertig jaar van kracht in de 
internationale textielhandel, af te schaffen en aldus het startsein te geven van een verbeten 
competitie tussen de productielanden om marktaandelen, tot nog toe artificieel beschermd, te 
recupereren. Inderdaad, ondanks een sinds tien jaar geprogrammeerde liberalisering, gebeurt de helft 
van de handel binnen een complex spel van contingenten toegekend door de belangrijkste 
invoerlanden – de Verenigde Staten en de Europese Unie (EU) – aan de ontwikkelingslanden voor de 
welke de textiel als springplank diende in het industrialiseringsproces 
 
China, de voornaamste werelduitvoerder van kleding, en India, zouden logischerwijze moeten 
eindigen als winnaar, want voor de textielmultinationals, tot nog toe gedwongen om hun 
bevoorrading- en aanmaakproces te spreiden, zal er duidelijk een voordeel zijn om de meerderheid 
van hun onderaannemers te concentreren in het land dat een overduidelijk concurrentieel voordeel 
biedt. China beschikt inderdaad over de grondstoffen, gekwalificeerde werkkrachten, regelmatig 
vernieuwde uitrustingen dank zij de aanhoudende toevloed van rechtstreekse buitenlandse 
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investeringen, infrastructuren, een loonkost die bij de laagste van de wereld behoort, en een 
onmiskenbaar ondergewaardeerde munt. 
 
Aldus zou, volgens de WTO, het aandeel van China in de kledinginvoer van de EU moeten stijgen van 
18% naar 30% en van 16% naar 50% in het geval van de Verenigde Staten. De producenten van 
deze landen zouden natuurlijk moeten te lijden hebben, maar minder, veel minder dan de 
ontwikkelingslanden die van deze inkomsten één van de pijlers van hun economie hebben gemaakt, 
met enkel als troefkaart deze toegang tot de Westerse markten en de loonstaat van hun arbeiders. De 
kwetsbaarheidgraad is natuurlijk niet dezelfde voor iedereen, maar des te groter naarmate het land 
zich verder bevindt van zijn uitvoermarkt (belang van de vervoerkosten, langere termijnen) en dat het 
lage kwaliteitsartikelen produceert met ingevoerde grondstoffen (Bangladesh, Cambodja). Het effect 
van de afschaffing van de quota in de ontwikkelde landen zou dus minder moeten zijn voor wie heeft 
geanticipeerd door de lage kwaliteitsgamma te hebben verlaten om zich te concentreren op de 
segmenten met een hoge toegevoegde waarde. Zij zullen verder de markt bezetten dankzij hun grote 
merken en hun ketens van groothandelaars, zelfs indien ze zullen moeten afrekenen op hun eigen 
markt met een nieuwe toevloed van Chinese producten. 
 
De meest bedreigde landen vragen een voorkeurregime dat, ten minste voor een deel, het verlies van 
hun quota zou compenseren. Akkoorden bestaan al maar zij zijn ver van voldoende ten opzichte van 
China. De EU heeft in 2001 het initiatief “Alles behalve de wapens” gelanceerd dat de minst 
ontwikkelde landen toelaat hun goederen te slijten naar Europa met vrijstelling van douanerechten. 
De Verenigde Staten van hun kant, hebben sinds 2000 de African Growth and Opportunity Act 
(AGOA), een wet over de groei en de economische opportuniteiten in Afrika. Maar deze programma’s 
kennen in werkelijkheid een goed berekende vrijgevigheid. Om ervan te genieten moeten de 
producenten uit het Zuiden van hun toekomstige klanten een soms zeer hoog percentage aan 
grondstoffen kopen (natuurlijke vezels, stoffen,...). De strengheid van deze “herkomstregels” tast 
aldus een groot deel van het toegekende voordeel ernstig aan. De WTO, geïnterpelleerd door 
verschillende van haar leden, is er niet in geslaagd na maanden van onderhandelen om deze 
struikelblok van 1 januari 2005 te regelen. China en India hebben zich er tegen verzet. In oktober 
2004 heeft Peking de toekomstige verliezers aangeraden zich te wenden tot de Wereldbank en tot het 
Internationaal Monetair Fonds om bijstand te bekomen.  
 
In antwoord op de kritieken heeft China eveneens beloofd van te investeren in de meest getroffen 
landen en zijn markt te openen voor hun producten, maar concrete maatregelen blijven uit. De grote 
winnaars van de afschaffing van de invoerquota zullen uiteindelijk de consumenten zijn, die zouden 
moeten voordeel halen uit een continue daling van de kledingprijzen, die de laatste jaren reeds 
gedaald zijn door de progressieve daling van deze zelfde quota. 
 
4.1.6 De herinvoering van de quota 
 
De akkoorden van de WTO voorzien dat de invoerlanden tot 1 januari 2008 de mogelijkheid hebben 
van een beschermingsclausule te laten spelen tegen China in geval van een te snelle toename van zijn 
uitvoer. Tegenover de duizelingwekkende vooruitgang van de textielinvoer vanuit China en onder druk 
van de Europese producenten, zijn de EU en China, op 10 juni 2005, tot een akkoord gekomen om de 
toename van Chinese textielinvoer, voor 10 productcategorieën, op de communautaire markt te 
beperken tot 8 à 12,5% tot eind 2007. 
 
Deze plotse herinvoering van de quota heeft de professionals uit de sector verrast. De distributeurs 
werken inderdaad meestal met aankoopcycli van zes tot negen maanden. Welnu, de quota werden 
opgelegd in minder dan vijf weken, tussen juni en begin juli 2005, terwijl zeven productcategorieën al 
hun invoerquota hadden bereikt of overschreden op die datum, wat het blokkeren van ongeveer 80 
miljoen bustehouders, pulls en andere kleding in havens en opslagplaatsen van de EU meebracht, tot 
grote woede van invoerders en distributeurs. 
 
Om een uitweg te vinden voor deze situatie heeft de Europese Commissie op 12 september 2005, het 
akkoord afgesloten met China door Peter Mandelson, Commissaris voor de Handel, en de Chinese 
minister van Koophandel, Bo Xilai, op basis van een verdeling tussen de Unie en China van de impact 
van de boom van de Chinese textieluitvoer naar de 25, waardoor de Commissie akkoord ging met het 
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vrijgeven van de geblokkeerde goederen, terwijl Peking akkoord ging met een daling van de quota in 
2006. 
 
De EC heeft eraan toegevoegd maatregelen te hebben genomen om nieuwe blokkeringen te 
vermijden, namelijk door een eventueel vroegtijdig gebruik toe te laten van de quota voorzien voor 
2006, alsook de overdracht van quota tussen de verschillende categorieën. De Europese invoerders 
hebben bovendien tot 20 september 2005 de tijd gehad om invoerlicenties te vragen voor Chinese 
producten, terwijl de uiterste datum initieel was bepaald op 20 juli 2005. 
 

4.2 ZNJ gisteren 
 
4.2.1 De geschiedenis van ZNJ 
 
Gruno & Chardin is een familiaal bedrijf door de heer Albert Grunchard gesticht in 1937. In het begin 
vervaardigde het bedrijf alle soorten kleding, in het bijzonder rubberen. 
 
Medio de jaren ’60 heeft de heer René Grunchard het bestuur van de vennootschap overgenomen en 
in 1972 werd hij gedelegeerd bestuurder. Onder zijn impuls heeft Gruno & Chardin met succes 
kledingcollecties in leer ontwikkeld en heeft een ontwikkelingsstrategie opgezet met als basis de 
kwaliteit, de originaliteit van de vormgeving en de versterking van het imago. Als bevestiging hiervan 
kreeg Gruno & Chardin in 1985 opeenvolgend “ De Oscar voor de uitvoer” en de “Delvaux-prijs”, de 
bekroning voor de gedane inspanningen door de onderneming in haar verovering van nieuwe markten 
en het onderstrepen van de kwaliteit van de Gruno & Chardin-artikelen. 
 
Eind 1988 begon de heer René Grunchard, door het voorgevoel van de neergang van deze activiteit, 
met de heroriëntering van Gruno & Chardin door het lanceren van een nieuwe kledinglijn bestemd 
voor jongeren van 15 tot 25 jaar, ZINO & JUDY geheten. Vanaf het eerste seizoen heeft dit merk een 
groot succes gekend. Vervolgens werden twee bijkomende en verschillende kledinglijnen ontwikkeld: 
een sportieve lijn (“Vision”) en een lijn bestemd voor de stadsdame (“City”). 
 
In 1997 wordt de « City » lijn herdoopt tot “ZNJ” Ten gevolge van het groeiende succes van deze lijn, 
en door de sterke groei van de prêt-à-porter-sector heeft de heer René Grunchard beslist van zich 
exclusief toe te leggen op de ontwikkeling van die lijn en met de “Vision”-lijn te stoppen. In 2000 
werd “ZNJ” evenwel aangevuld met een meer sportieve lijn, “ZNJeans”. 
 
Vandaag omschrijven de “ ZNJ “ en “ ZNJeans “- collecties zich als lijnen van de « Belgische prêt-à-
porter-ontwerpers », voor dames die hun elegante stijl wensen te bevestigen met een vernieuwende 
silhouet. Zodoende is Gruno & Chardin – ZNJ voortaan erkend en legt haar stijl op in de vrouwelijke 
prêt-à-porter-sector. Dit imago wordt ondersteund door een duidelijke aanwezigheid van ZNJ in de 
multimerken winkels, onder andere in België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland, alsook in haar 
winkelnetwerk met merknaam “ZNJ”. 
 
4.2.2 De aanstelling van het huidige leidinggevende team 
 
Bezorgd om het voorbestaan van de onderneming en haar ontwikkeling heeft de heer René Grunchard 
zich willen omringen met nieuwe kaderleden om hem te assisteren in de sleutelfuncties van de 
onderneming. Daartoe heeft hij, begin 2003, de heer Bernard Quenon aangeworven als administratief 
en financiële directeur. In april 2003 heeft hij eveneens mevrouw Florence Bricmaan aangeworven als 
verantwoordelijke voor de directie “Producten” en de commercialisering van de ZNJ en ZNJeans-
producten. 
 
Een van de eerste taken waarvoor de heer Bernard Quenon zich heeft ingezet, was het verbeteren 
van de rentabiliteit van ZNJ. Deze laatste realiseerde inderdaad een goede omzet, maar een 
onvoldoend bedrijfsresultaat. Daartoe heeft hij een drastisch herstructureringsplan ingevoerd, om het 
break-even punt te verminderen. In 2005 is deze gedaald van 11 miljoen euro naar 8,5 euro, met 
uitzondering van de waardeverminderingen, door een hergroeperen van de burelen van de 
vennootschap in een enkele bedrijfszetel (Barastraat), het sluiten van de showroom van Parijs, het 
afsluiten van een partnerschap voor Frankrijk met Novalys (zie n° 4.3.5.2), de outsourcing van de 
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logistiek aan een gespecialiseerde partner, de opening van nieuwe boetieks in België, de 
herontplooiing van het effectief, enz. 
 
In termen van omzet heeft ZNJ niet geaarzeld om zich te ontdoen van klanten die niet een minimum 
omzet halen, om haar contacten te verbeteren met de trouwe klanten en een eigen distributienetwerk 
te ontwikkelen. Gelijktijdig heeft de heer Bernard Quenon een rapporteringsoftware geïnstalleerd 
(Business Object) die toelaat op elk ogenblik de financiële situatie van de onderneming te bekijken en 
die een hulpmiddel betekent bij het nemen van beslissingen, om de procedures van het beheer van 
handelsvorderingen te herzien ten einde de onbetaalde vorderingen te minimaliseren, enz. 
 
Terzelfder tijd heeft Florence Bricmaan de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de ontwikkeling 
van de collecties en heeft zij op progressieve wijze de productie ervan gemigreerd naar Azië. Door 
haar veelvuldige contacten met de Aziatische producenten heeft zij ingezien dat het in het belang van 
ZNJ was om dichter bij haar producenten te staan ten einde de ontwikkelingstermijnen van de 
collecties en de productiekosten te verlagen. 
 

4.3 ZNJ vandaag 
 
4.3.1 De producten 
 
ZNJ stelt twee kledinglijnen voor, respectievelijk onder de merken “ZNJ” en “ZNJeans”, met vier 
collecties per jaar: Lente/Zomer (42% van de omzet in 2004), Volle zomer (6% van de omzet in 2004, 
tussenseizoencollectie), Herfst/Winter (46% van de omzet in 2004) en Add-It (6% van de omzet in 
2004, tussenseizoencollectie). In 2005 rekent ZNJ op de realisatie van 60% van haar omzet met het 
merk “ZNJ” en 40% met het merk “ZNJeans”. 
 
4.3.1.1 De ZNJ-lijn 
 
De ZNJ-lijn richt zich op een vrouwelijke clientèle dat zich op een elegante, vrouwelijke en originele 
manier wenst te kleden, zonder excentriek te zijn. De positionering van ZNJ kan zich als volgt 
samenvatten: “chic, uniek, sensueel, nooit vulgair”. De kern van de doelgroep van ZNJ is de vrouw 
tussen 30 en 55 jaar, dynamisch, die de mode volgt en die er van houdt zich te laten adviseren tijdens 
haar aankopen waarvan de beroepsactiviteiten meestal een kleding vereisen van een bepaald 
kwaliteitsniveau, en die haar stijl wil bevestigd zien door een elegant en vernieuwend silhouet. 
Daartoe stelt ZNJ een volledige collectie in het midden/hoge kwaliteitsgamma voor. 
 
De creativiteit en de originaliteit van de vormgevers van ZNJ drukt zich tegelijk uit in de gekozen 
vormen, in de mengeling van materialen en in de zin voor detail en perfectie. De modellen met 
gevarieerde stijl worden voorgesteld in nieuwe materialen, die de ZNJ-kleding nu eens een chic dan 
weer een los soepel karakter geven (zie de catalogus van de collecties op www.ZNJ.com). 
 
Ter vergelijking, ZNJ is concurrent van merken zoals One Step, Save the Queen, Stills, Gazebo, Marc 
Cain, Legatte, Twin-set, Pianura Studio, Essentiel, Psy MonteCarlo, Hybris, Kuxo of La belle histoire. In 
de « Multimerken » winkels worden de ZNJ-artikelen meestal gepositioneerd tussen de meer 
klassieke merken (Marc Cain, Strelli of Stills) en de merken georiënteerd naar de mode van het 
ogenblik (Diesel, Patrizia Pepe of Pianura Studio). De meeste van deze merken zijn Italiaanse merken 
uit het midden / hoge kwaliteitsgamma die van een sterke internationale naambekendheid genieten, 
synoniem zijn voor kwaliteit, creatieve originaliteit en know-how. ZNJ wenst kleding voor te stellen, 
evenwaardig met deze voorgesteld door deze verschillende merken: originele kleding, weergave van 
de merkidentiteit en in dezelfde kwaliteit- en prijsklasse, en zelfs beter dan de producten voorgesteld 
door deze verschillende merken. 
 
4.3.1.2 De ZNJeans-lijn 
 
De ZNJeans-lijn stelt, wat haar aangaat, meer “casual”-kleding voor aan lichtjes lagere prijzen dan 
deze van ZNJ bestemd voor een actieve vrouw tussen 20 en 45 jaar, die de mode volgt en die wordt 
verleid door de durf van het merk (fris, bruisend, vindingrijk) en door de sfeer uitgestraald door het 
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merk, nu eens gekleed dan weer sportief. Deze collectie is gepositioneerd als toegang tot de ZNJ-lijn, 
en dit door een meer “cool” karakter en haar meer democratische prijzen. 
 
De ZNJeans-lijn is een rechtstreekse concurrent van merken zoals Armani Jeans, Cop Copine, Custo, 
Diesel Style Lab, DKNY Jeans, Iceberg jeans, D&G, IKKS, Nolita, Dan hang, Patrizia Pepe of Sport Max 
Code. Het oogmerk van deze lijn is, op progressieve wijze, haar consumenten te brengen tot bij de 
productenlijn van ZNJ. Het is eveneens de bedoeling van op een positieve manier het imago van ZNJ 
in haar geheel te beïnvloeden door haar jonger en meer trendy te maken in de ogen van het publiek. 
 
4.3.1.3 De complementariteit tussen de ZNJ en ZNjeans-lijnen 
 
De ZNJ- en ZNJeans-lijnen zijn dus volkomen complementair. Zij richten zich inderdaad beide op een 
vrouwelijk clientèle tussen de 20 en 55 jaar, met een relatief hoge koopkracht. Zodoende 
ondersteunen deze twee lijnen elkaar, hoewel zij duidelijk verschillende waarden tonen; elegantie, 
onafhankelijkheid en maturiteit voor ZNJ, en durf, frivoliteit en trendy voor ZNJeans. Deze strategie 
laat ZNJ toe aan eenzelfde cliënteel, in verschillende leeftijdsgroepen en met verschillende behoeften, 
oplossingen aan te bieden voor alle gelegenheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zomer 2002 Winter 2002 Zomer 2003 Winter 2003 Zomer 2004 Winter 2004 Zomer 2005 Winter 2005 

 ZNJ ZJS ZNJ ZJS ZNJ ZJS ZNJ ZJS ZNJ ZJS ZNJ ZJS ZNJ ZJS ZNJ ZJS 

België / Luxemburg 79% 21% 74% 26% 72% 28% 61% 39% 61% 39% 68% 32% 62% 38% 73% 27% 

Frankrijk 60% 40% 46% 54% 43% 57% 37% 63% 32% 68% 47% 53% 38% 62% 64% 36% 

Groot-Brittannië 100% 0% 100% 0% 72% 28% 65% 35% 51% 49% 67% 23% 67% 33% 72% 28% 

Nederland 79% 21% 80% 20% 51% 49% 43% 57% 34% 66% 34% 66% 41% 59% 52% 48% 

Andere landen 82% 18% 35% 65% 51% 49% 57% 43% 61% 39% 62% 38% 58% 42% 63% 37% 

                                  

Totaal 70% 30% 61% 39% 58% 42% 50% 50% 50% 50% 60% 40% 54% 46% 68% 32% 
 
 
4.3.2 Het productie- en commercialiseringproces  
 
4.3.2.1 Het ontwerpen van de collectie 
 
Het ontwerpen van een nieuwe collectie gebeurt onder verantwoordelijkheid van Florence Bricmaan, 
directrice Producten. Deze laatste is verantwoordelijk voor de goede afloop van de realisatie van de 
collectie. De belangrijkste etappes die leiden tot het ontwerpen van een nieuwe collectie zijn: 
 
Debriefing van de oude collectie 
 
Iedere nieuwe collectie begint met een debriefing over de oude collectie. Florence Bricmaan 
analyseert aldus met de verkopers van ZNJ de resultaten van de vorige collectie: welke modellen 
werden goed verkocht, welke niet, welke problemen deden zich voor, welke fouten werden begaan, 
enz. Objectief is bij elke nieuwe collectie de voorbije ervaring te laten aangroeien om efficiënter om te 
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gaan met het ontwerp van de nieuwe collectie, zonder uit het oog te verliezen dat de mode zonder 
ophouden evolueert. 
 
Identificatie van de tendensen van de nieuwe collectie  
 
De vormgevers en de grafisten van ZNJ zijn één en al oor voor de evoluties in de dames modewereld. 
Florence Bricmaan en haar medewerkers nemen aldus deel aan veel gespecialiseerde beurzen 
(stoffen, accessoires, afgewerkte producten), lezen de pers, bestuderen de producten 
gecommercialiseerd door de concurrerende merken in de grote steden befaamd voor de 
modeartikelen (Parijs, Londen, Milaan, enz.). Zij onderhouden trouwens permanente contacten met 
hun leveranciers, hun klanten en de professionals van de modewereld, dit ten einde beter de evolutie 
van de markt te kennen en zeer reactief en flexibel te kunnen reageren op de soms bruuske 
veranderingen in de damesmode. 
 
Definitie van de thema’s van de nieuwe collectie  
 
De eerste etappe in het ontwerpen van een nieuwe collectie is het definiëren van de thema’s die 
zullen worden weerhouden. De vormgevers en de grafisten van ZNJ, onder de supervisie van 
Florence Bricmaan, proberen aldus de sfeer, de stijl en de kleuren te identificeren die de nieuwe 
collectie zullen karakteriseren. Elke collectie vertaalt zich in het algemeen in een tiental thema’s. Voor 
elk van hen realiseert ZNJ een “tendensen en kleursferen” fiche, die een soort beschrijving vormt 
voor elk van de thema’s van de nieuwe collectie, haar sfeer ten opzichte van de verschillende 
plastische elementen (foto’s, materialen, tekeningen, teksten, enz.). ZNJ gaat trouwens over tot de 
creatie van “Prints”, die gedrukte of broderie motieven zijn op de gebruikte kleding tijdens de 
realisatie van de eigenlijke collectie. 
 
De keuze van de modellen van de nieuwe collectie 
 
Voor elk van deze thema’s bepalen de vormgevers en de grafisten van ZNJ eveneens de modellen die 
zullen worden gerealiseerd (bijvoorbeeld: 2 rokken, 3 broeken, 1 topje, 1 t-shirt, 3 pulls, enz.). Bij de 
aanvang is een model een eenvoudige tekening van toekomstige kleding, en in dat stadium nog niet 
gekoppeld aan een materiaal, noch aan een kleur. In totaal zijn dat niet minder dan 400 stukken die 
aldus worden bedacht door de vormgevers en de grafisten van ZNJ, waarvan enkel 280 effectief 
zullen worden gerealiseerd voor de verkoop bij de kleinhandelaars van ZNJ en ZNJeans. Van deze 280 
modellen zullen er door ZNJ slechts 200 in productie worden gegeven voor verdeling onder de 
kleinhandelaars. 
 
Sourcing van de stoffen en de accessoires van de nieuwe collectie 
 
Terzelfder tijd zoeken Florence Bricmaan en haar medewerkers de stoffen en de accessoires die 
gebruikt zullen worden in elk thema door het bezoeken van gespecialiseerde beurzen, door het 
raadplegen van de leveranciers, enz. ZNJ beschikt in dat opzicht over een omvangrijke know-how in 
het mengen van materialen, borduurwerk, bedrukken, accessoires. Dit vereist een aanhoudend 
zoeken naar nieuwe leveranciers, nieuwe stoffen, nieuwe accessoires, enz. 
 
Men onderscheidt in dat opzicht de productie « Tegen maakloon” van de productie “Afgewerkte 
producten”. De productie “Tegen maakloon” wordt vooral toegepast in de Oost-Europese landen. Zij 
kenmerkt zich door het feit dat ZNJ rechtstreeks de nodige grondstoffen en de accessoires voor de 
productie van afgewerkte producten aankoopt, ze in ontvangst neemt en controleert en ze terug 
stuurt naar de producenten, die enkel de eigenlijke fabricage op zich nemen. De productie 
“Afgewerkte producten”, vooral in Azië toegepast, kenmerkt zich door het feit dat ZNJ enkel 
afgewerkte producten aankoopt, terwijl de grondstoffen en de accessoires rechtstreeks worden 
aangekocht door de producenten. 
 
In dit laatste geval zijn het de producenten zelf die de stoffen en de accessoires leveren die worden 
gebruikt voor de vervaardiging van de afgewerkte producten. ZNJ schenkt dus een bijzondere 
aandacht aan de selectie van voornoemde leveranciers. Te meer daar ZNJ probeert zich te 
beschermen tegen het risico van een eventueel faillissement van voornoemde leveranciers, van een te 
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grote afhankelijkheid van één enkele leverancier (wat de onderhandelingsmogelijkheden van ZNJ zou 
beperken), van een onmogelijkheid om afgewerkte goederen door een producent in te voeren door 
een verhoging van de invoerrechten (douane) of van een opleggen van quota door de Europese Unie 
(zie n°4.1.6), enz. 
 
ZNJ onderhandelt aldus over de mogelijkheid tot wijzigen of afzeggen van elke bestelling gedurende 
de periode van twee maanden die de levering van een bestelling voorafgaat. Om een te grote 
afhankelijkheid van één enkele producent te vermijden zorgt ZNJ er eveneens voor om haar 
aankopen niet te concentreren in de handen van één enkele leverancier. Aldus overschreed, op 30 
juni 2005, geen enkele leverancier 18% van het totale bedrag van de aankopen, terwijl dit voor de 
tweede belangrijkste nog nauwelijks 5,13% bedroeg. ZNJ waakt er trouwens over dat elke leverancier 
vervangbaar blijft binnen een termijn dat zich in dagen uitdrukt. Eveneens zorgt ZNJ ervoor, zolang 
de beroepsbekwaamheid van een leverancier niet is aangetoond, van de hoeveelheden  
bestelde goederen bij deze leverancier te beperken. Ten slotte, zorgt ZNJ ervoor, om te vermijden 
dat in Azië vervaardigde goederen niet in Europa mogen worden ingevoerd omwille van te strikte 
quota (zie n°4,1,6), van slechts te werken met producenten die in voldoende mate beschikken over de 
voornoemde quota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De creatie van de nieuwe collectie 
 
Op basis van de thema’s, de modellen, de stoffen en de accessoires die werden weerhouden door 
Florence Bricmaan en haar medewerkers zetten de ontwerpers en grafisten van ZNJ hun creatiewerk 
voor de nieuwe collectie voort. Aldus gaan zij, voor elk model, in elk van de weerhouden thema’s, de 
tekening van de kleding, de keuze van de kleuren en van de materialen verfijnen. Indien nodig zullen 
zij de leveranciers van ZNJ om nieuwe stoffen of accessoires vragen. Zij gaan, in functie van wat zij 
zullen ontvangen, de modellen laten evolueren. 
 
ZNJ spant zich in om een eenheid te creëren tussen de verschillende modellen van eenzelfde thema, 
maar ook tussen de thema’s zelf. Op die manier hebben de klanten de mogelijkheid een brede waaier 
aan kleding te combineren. In het beroepsjargon is dit wat men de “opbouw van de collectie” noemt. 
ZNJ spant zich overigens in om haar klanten tegelijk basisartikelen (jeans, t-shirts, enz.)aan te bieden 
alsook meer specifieke artikelen (mantelpakken, rokken, enz.). Zodoende biedt ZNJ een volledige 
waaier van kleding aan, voor alle budgetten. 
 
De ontwerpers en de grafisten van ZNJ gaan vervolgens de « prototypes » van de toekomstige 
kleding laten realiseren, wat dikwijls een aanpassing inhoudt van de modellen in functie van 3D-
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uitbeeldingen, met in het bijzonder kleurstudies en invoeging van stoffen. Ten slotte gaan zij, voor elk 
model, een technische fiche opstellen, met een tekening van de voor- en de achterkant van het 
model, een gedetailleerde beschrijving ervan in het Engels en het Frans, een beschrijvende fiche van 
de accessoires en de gebruikte “Prints”, een tabel met de maten van het model, enz. Deze 
verschillende fiches zullen nog talrijke wijzigingen ondergaan vooraleer de collectie in de productie zal 
gaan (gemiddeld 150 tot 300 !). ZNJ werkt dan ook aan de verdere informatisering van dit proces. 
 
4.3.2.2 De commercialisering van de collectie 
 
Het bepalen van de verkoopprijs van de nieuwe collectie  
 
De commercialisering van een nieuwe collectie begint met de omschrijving van elk model van de 
toekomstige collectie en haar verkoopprijs voor het publiek. Dit werk veronderstelt een perfecte 
kennis van de markt, van de verwachtingen van de consumenten, de praktijken van de concurrentie, 
enz. In functie van de voornoemde verkoopprijs kunnen Florence Bricmaan en haar medewerkers, 
voor elk van de desbetreffende modellen, hun maximale aankoopprijs schatten, in functie van de 
minimale marge voor ZNJ en deze voorbehouden voor haar kleinhandelaars. 
 
Indien, voor een bepaald model, de aankoopprijs hoger blijkt te zijn dan deze voorgesteld door de 
leverancier van het voornoemde model, proberen Florence Bricmaan en haar medewerkers, hetzij de 
leverancier te overtuigen van zijn prijs aan te passen, hetzij andere leveranciers te vinden met betere 
voorwaarden, hetzij de kenmerken van het desbetreffende model te wijzigen om de fabricagekost te 
verlagen, hetzij gewoonweg dat model te schrappen. 
 
De productie van de prototypes van de nieuwe collectie 
 
Florence Bricmaan en haar medewerkers gaan vervolgens over tot uitvoering van de prototypes van 
de modellen van de nieuwe collectie. Daartoe zenden zij de technische fiches van elk van de 
desbetreffende modellen naar de verschillende leveranciers, om deze te vervaardigen in een tiental 
exemplaren, in overeenstemming met het aantal verkopers en agenten die de nieuwe collectie gaan 
verkopen bij de kleinhandelaars. 
 
Wanneer deze verschillende prototypes bij ZNJ terugkomen, ondergaan zij een laatste visualisering 
door de ontwerpers en de grafisten van ZNJ die, indien nodig, de allerlaatste wijzigingen uitvoeren. 
Daartoe beschikt ZNJ over twee eigen medewerksters die in staat zijn om aan de prototypes de 
wijzigingen uit te voeren die nodig worden geacht. Vanzelfsprekend vereist elke uitgevoerde wijziging 
het bijwerken van de overeenstemmende technische fiche. 
 
De commercialisering van de nieuwe collectie  
 
De nieuwe collectie wordt vervolgens in de showroom van ZNJ geplaatst en wordt dan officieel 
voorgesteld aan de kopers. Bij die gelegenheid hebben de voornoemde kopers de gelegenheid om 
hun commentaar te geven over de collectie. Deze commentaar kan, indien nodig, meebrengen dat 
Florence Bricmaan en haar medewerkers veranderingen aanbrengen aan de desbetreffende modellen. 
Vervolgens worden de prototypes, thema na thema, door ZNJ geleverd aan de verkopers. Deze 
commercialisering behoort tot de verantwoordelijkheid van de commerciële directrice en de Marketing 
Manager. 
 
Om te beginnen laat de commerciële directrice door haar ontwerpers en haar grafisten voor elk van 
de verkopers een “sales book ” samenstellen, waarin alle modellen van de nieuwe collectie worden 
opgenomen, hun referenties, de stoffencode en het gamma van de gebruikte kleuren. De Marketing 
Manager maakt vervolgens foto’s van de nieuwe collectie voor de realisatie van het “lookbook”, dat 
een dossier is met foto’s van het grootste deel van de collectie in silhouet. 
 
Eenmaal in bezit van de voornoemde prototypes bezoeken de verkopers en de agenten van ZNJ hun 
kleinhandelaars-klanten om de nieuwe collectie ZNJ en ZNJeans te commercialiseren. Dit gebeurt 
hetzij tijdens modeshow, georganiseerd door de verkopers in de showroom van ZNJ in Brussel of in 
hun eigen showroom (de agenten van ZNJ hebben meestal hun eigen showroom of, wanneer zij 
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prospecteren in te ver verwijderde plaatsen, huren zij een ruimte in een hotel), hetzij bij het bezoeken 
van de klanten zelf, hetzij tijdens internationale beurzen (Parijs, Londen, Brussel, Barcelona, enz.). 
Om te verhinderen dat de kleinhandelaars op het einde van het seizoen met te veel onverkochte 
artikelen blijft zitten (wat onvermijdelijk nadelig is, hetzij dat ZNJ contractueel gehouden is om de 
voornoemde onverkochte terug te nemen, en dientengevolge geconfronteerd wordt met het risico van 
ze niet te kunnen verkopen aan de beste prijs, hetzij dat de kleinhandelaars het recht op teruggave 
aan ZNJ niet hebben, wat kan leiden tot een daling van de bestellingen voor het volgende seizoen), 
staat ZNJ haar klanten bij met het opmaken van hun bestellingen. 
 
Voortdurend vergaren de verkopers de reacties van hun klanten, en geven ze door aan ZNJ. Soms 
stellen sommigen voor van wijzigingen aan te brengen aan de modellen die hen worden voorgesteld. 
Nog eens, enkel Florence Bricmaan en haar medewerkers zijn bevoegd om dergelijke wijzigingen toe 
te laten, omdat enkel zij in staat zijn de weerslag te beoordelen in termen van fabricage, termijnen, 
kosten, de coherentie ten opzichte van het geheel van de collectie, enz. Te meer dat wanneer een 
dusdanige wijziging is goedgekeurd, het past van alle verkopers hierover in te lichten, die op dat 
ogenblik bezig zijn met de commercialisering van de nieuwe collectie. Naarmate ZNJ groeit in termen 
van grootte en naambekendheid is zij meer en meer zelf in staat van haar artistieke keuzes op te 
leggen aan haar kleinhandelaars of ze te verplichten minimale hoeveelheden te bestellen. 
 
Analyse van de verkoop van de nieuwe collectie 
 
Zodra de verkoop begint, worden de resultaten, artikel per artikel, geanalyseerd door ZNJ. De 
producenten waartoe deze laatste zich richt, proberen inderdaad meer en meer het aantal artikelen te 
beperken en de hoeveelheden te verhogen. Daartoe probeert ZNJ, onder de leiding van Florence 
Bricmaan, haar bestellingen te rationaliseren en, indien van toepassing, de productie van sommige 
artikelen te stoppen ten voordele van andere. Zoals hogerop vermeld worden, in een collectie, op 400 
gecreëerde modellen slechts ongeveer 200 werkelijk vervaardigd. 
 
Het nazicht van de technische fiches 
 
Voor het lanceren van de productie van de modellen voert ZNJ een laatste validatie uit van de 
prototypes volgens de gevraagde veranderingen van de verkopers, en een aanpassing van de 
technische fiches voor elk van hen. Voornoemde technische fiches worden gebruikt voor de behoeften 
van de productie, “production books”. Bij die gelegenheid verifieert men of de verwerkte informatie 
zeer exact het geheel van de waarnemingen weergeeft die werden geformuleerd gedurende de ganse 
duur van het ontwerpproces en de commercialisering van de nieuwe collectie. 
 
4.3.2.3 De productie van de nieuwe collectie 
 
Opstellen van de productieplanning  
 
Na afloop van dit werk bepaalt de productiedirecteur de productieplanning op basis van de 
bestellingen van de klanten en de berekening van de behoeften (afgewerkte producten, materialen, 
accessoires). Deze integreert dus de bestellingen van alle klanten, voor alle modellen van de collectie. 
Daartoe vinden de laatste onderhandelingen plaats met de producenten over de prijs van de 
verschillende modellen. Indien nodig is ZNJ in de mogelijkheid de productie te laten uitvoeren door 
een andere leverancier, en dit binnen enkele dagen zonder het geheel van de productieplanning te 
verstoren. ZNJ onderhandelt trouwens, geval per geval, de betalingsmodaliteiten van de afgewerkte 
producten met elk van zijn producenten. 
 
Lancering van de productie van de nieuwe collectie 
 
De productiedirecteur lanceert vervolgens de eigenlijke productie. Men maakt hier een onderscheid 
tussen de productie “Tegen maakloon” en de productie “Afgewerkte producten”. De productie “Tegen 
maakloon” wordt vooral uitgevoerd in de Oost-Europese landen. Zij kenmerkt zich door het feit dat 
ZNJ rechtstreeks de grondstoffen en de accessoires nodig voor de productie van afgewerkte 
producten aankoopt, ze in ontvangst neemt en controleert en ze terug overmaakt aan de 
producenten, die de eigenlijke productie op zich nemen. De productie “Afgewerkte producten”, vooral 
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in Azië, kenmerkt zich door het feit dat ZNJ slechts afgewerkte producten koopt, terwijl de 
grondstoffen en de accessoires rechtstreeks door de producenten worden aangekocht. 
 
In ieder geval volgt ZNJ de productie van haar nieuwe collectie door haar verschillende leveranciers 
van nabij op. In de eerste plaats keurt ZNJ elk van de prototypes goed en gaat terzelfder tijd na of 
deze strikt overeenstemmen met de technische fiche. Vervolgens bezoekt de 
kwaliteitsverantwoordelijke van ZNJ of een van haar agenten ter plaatse regelmatig de verschillende 
fabrieken waar de nieuwe collecties worden gemaakt, om zich ervan te vergewissen dat alles verloopt 
zoals voorzien. De kwaliteitsverantwoordelijke gaat permanent na of de kleding, de stoffen, de kleuren 
en/of de accessoires conform zijn met de prototypes en de goedgekeurde specificaties op de 
technische fiche, dat de snit conform is met de Europese normen en met de voorschriften van ZNJ, 
dat de termijnen en de hoeveelheden worden gerespecteerd, enz. Hij verifieert trouwens dat de 
producent de overeenkomst met ZNJ respecteert, die in het bijzonder verbiedt dat de producent een 
beroep doet op kinderarbeid. De productiedirecteur van ZNJ kan aldus, op elk ogenblik, een bestelling 
in uitvoering stopzetten en/of laten opnieuw beginnen. Hij kan ze eveneens laten uitvoeren door een 
andere leverancier. 
 
Levering van de nieuwe collectie 
 
Wanneer de productie van de nieuwe collectie is beëindigd, keurt de kwaliteitsverantwoordelijke de 
reekshoofden (referentiestuk van de productie) goed en valideert hij deze bij de logistieke 
verantwoordelijke van ZNJ. De productiedirecteur superviseert dit proces, verifieert bij de 
verschillende leveranciers dat er geen vergissingen zijn voor de plaats en de datum van levering, dat 
de verpakking van de kleding reglementair is, enz. Hij superviseert eveneens het werk van de 
voornoemde logistieke verantwoordelijke die, na ontvangst van de goederen, de verschillende 
modellen laat passen, ze doorneemt om te verifiëren of de leveringen conform zijn met de 
bestellingen (modellen, maten, aantal stukken, kleuren, enz.), ze invoert in het informaticasysteem. 
De nieuwe collectie wordt gefotografeerd voor het realiseren van een klantencatalogus. Zij is 
vervolgens verdeeld in loten, die elk overeenstemmen met een levering voor een verkooppunt van het 
ZNJ-netwerk ( zowel voor een winkel met merknaam “ZNJ” of een winkel “Multimerken”). De 
goederen worden vervolgens geleverd aan de verschillende verkooppunten van ZNJ. 
 
Indien ZNJ wordt geconfronteerd met een achterstand in de levering van een bestelling bij een 
leverancier, probeert zij, geval per geval, een oplossing te vinden met de betrokken kleinhandelaar(s). 
Indien echter de goederen niet beantwoorden aan de verwachte kwaliteitscriteria van ZNJ, stuurt 
deze laatste ze zonder meer terug of gaat, in haar ateliers, over met de hulp van haar handwerkster, 
tot de nodige aanpassingen en behoudt zich het recht voor tot onderhandelen met de betrokken 
leverancier(s) betreffende een korting op de bestelling om het ondergane nadeel te vergoeden. 
 
4.3.2.4 De opvolging van de verkoop van de nieuwe collectie 
 
Het departement van ZNJ belast met de verkoopsadministratie ondersteunt de kleinhandelaars van 
ZNJ om de nieuwe collectie zo goed mogelijk te commercialiseren. Het controleert aldus regelmatig 
de stand van de stocks in de verschillende ZNJ-verkooppunten, en spant zich in om het beheer ervan 
te optimaliseren door deze laatste voor te stellen hun onverkochte goederen te vervangen en een 
rotatie te organiseren tussen de verschillende ZNJ-verkooppunten, door het plaatsen van goederen in 
consignatie tijdens soldenperiodes, enz. Op het einde van het seizoen is dit departement eveneens 
verantwoordelijk voor het beheer van de onverkochte artikelen en hun afzet in de "Factory Outlets" 
(zie n°4.3.4.3). 
 
In termen van opbrengst heeft ZNJ gedurende het boekjaar 2004 haar inspanningen geconcentreerd 
op de Belgische markt en heeft zij een vooruitgang geboekt van ongeveer 2,5%. De Franse markt 
echter is sterk gedaald in 2004 in vergelijking met vroegere boekjaren. In die tijd konden inderdaad 
33% van de ZNJ klanten als stabiel worden beschouwd, 33% als kwetsbaar en 34% als volatiel. De 
Franse markt met een crisis in de textielsector bracht het verlies van de volatiele klanten met zich 
mee. Voor 2005 heeft de Franse omzet zich gestabiliseerd dank zij de genomen maatregelen door de 
vennootschap en haar partner Novalys (zie n°4.3.5.2). De andere markten (Nederland en Groot-
Brittannië vooral) zijn stabiel gebleven. De omzet van ZNJ kan als volgt worden geventileerd: 
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CA par Pays ( moyenne sur les 3 derniers exercices )

France
41%

Autres CEE
5%

Reste du monde
0%

Belgique
54%

 2002 2003 2004 2005 (raming) 
Rest van de 
wereld 14.918 € 13.015 € 48.423 € 225.000 € 
Andere EEG 532.216 € 694.815 € 379.988 € 425.000 € 
Frankrijk 4.622.834 € 3.815.075 € 2.902.346 € 3.000.000 € 
België 6.046.018 € 6.138.713 € 6.290.725 € 6.850.000 € 
Totaal omzet 11.215.986 € 10.661.619 € 9.621.482 € 10.500.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 De klanten 
 
4.3.3.1 De kleinhandelaars 
 
De ZNJ en ZNJeans-producten worden niet rechtstreeks verkocht door ZNJ bij het grote publiek. Zij 
worden inderdaad op exclusieve wijze gecommercialiseerd door tussenkomst van een winkelnetwerk 
“Multimerken”, van winkels met merknaam “ZNJ” of de vier “Factory Outlets”. Bijgevolg zijn het deze 
verschillende kleinhandelaars die in eerste instantie de “klanten” vormen van ZNJ. 
 
Een sterk partnerschap 
 
De filosofie van ZNJ bestaat erin een stevig en duurzaam partnerschap af te sluiten met de 
verschillende kleinhandelaars in het gemeenschappelijke en wederkerige belang van de twee partijen 
(win-win). Daartoe biedt ZNJ haar kleinhandelaars: 
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 verschillende partnerschapformules, volgens hun behoeften, hun verwachtingen, hun 
capaciteiten: partner, corner, franchise, master franchise, enz. (zie n°4.3.4.3); 

 
 een merk met een stevige naambekendheid, ondersteund door de ontwikkeling van boetieks 

onder de merknaam “ZNJ”, communicatiecampagnes op internationaal vlak, enz.; 
 
 producten met een sterk verkoopspotentieel, een publicitaire ondersteuning en interessante 

partnerschapvoorwaarden. 
 
Een financiële steun bij de start 
 
ZNJ heeft een enig concept ontwikkeld dat haar toelaat van de meest beloftevolle kleinhandelaars 
aan te trekken, zelfs wanneer deze niet noodzakerlijkerwijze beschikken over de nodige fondsen om 
hun eigen boetiek met merknaam « ZNJ » op te starten. Inderdaad biedt ZNJ, met de hulp van 
gespecialiseerde beleggers in onroerend goed, aan haar toekomstige kleinhandelaars de mogelijkheid 
van hun eigen boetiek met merknaam ZNJ te openen, en dat zonder de verwerving van de drempel 
te hebben betaald, die, in België, tot 400.000 of 500.000 € kan bedragen. In de praktijk bedraagt de 
gevraagde investering aan de kleinhandelaars ongeveer 50.000 €. 
 
Concreet wordt de drempel rechtstreeks gekocht door de desbetreffende financiële investeerders. Zij 
zijn het dus die met de eigenaar van het gebouw waar de winkel is gelegen, het bijhorende 
handelspacht afsluiten. Het voordeel in geval van een mislukking van de winkel is dat het 
handelspacht eigendom blijft van de investeerders. Met het risico dat lager ligt voor hen, is de 
rentabiliteit die zij ervan verwachten evenveel lager, met een vereenvoudiging van de 
toegangsvoorwaarden voor de kleinhandelaar. 
 
Daarnaast vormen deze zelfde financiële investeerders een opbrengstvennootschap, waarvan het 
kapitaal voor 51% in handen is van diezelfde financiële investeerders, en voor maximum 49% in 
handen van de kandidaat-kleinhandelaar ( deze laatste kan, indien hij dat wenst, genieten van een 
koopoptie die hem, onder bepaalde voorwaarden, toelaat van de participatie van 51% van de 
financiële investeerders te kopen). De kandidaat-kleinhandelaar is bijgevolg rechtstreeks 
geïnteresseerd in het resultaat van zijn winkel, wat de beste stimulans uitmaakt. 
 
De opbrengstvennootschap dient enkel nog een partnerschapcontract af te sluiten met ZNJ, 
bijvoorbeeld een franchisecontract, en met de hoger vermelde financiële investeerders een contract 
van onderverhuring van het handelspacht. Men zal opmerken dat ZNJ eveneens de waarborg heeft 
bekomen van verschillende financiële partners dat de opbrengstvennootschap zal genieten van 
faciliteiten voor de toekenning van een investeringskrediet, nodig voor de inrichtingswerken van de 
winkel. 
 
Een dagelijkse financiële soepelheid  
 
De kracht van ZNJ bestaat niet alleen in het aanbieden aan de beste kandidaat-kleinhandelaars van 
de financiële voorwaarden om hun eigen activiteit op te starten. Maar het is ook hen de financiële 
soepelheid te bieden die toelaat hun boetiek dagelijks te beheren. ZNJ waakt er nochtans over van 
zich niet overdreven bloot te stellen aan het risico van niet-betaling van deze klantenvorderingen. 
Daartoe worden de voornoemde vorderingen gedekt door een verzekeringkredietpolis, die hun 
betaling waarborgt tot 85% ingeval van onbetaalde vorderingen. De betaling gebeurt indien de 
vordering gecontesteerd of niet betaald wordt binnen een termijn van 150 dagen einde maand. De 
tabel hieronder illustreert het percentage van klantenvorderingen gedekt door deze polis, en dit voor 
de laatste drie boekjaren: 
 

 
 2002 2003 2004
    
Klanten 1.371.301 € 1.513.311 € 1.480.410 €

Krediet verzekerden in % 78% 75% 81%

Krediet verzekerden in eur 1.069.615 € 1.134.983 € 1.199.132 €
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De vorderingen niet gedekt door de kredietverzekering en het saldo van klantenvorderingen gedekt 
door de kredietverzekering moet voorafgaand goedgekeurd worden door het departement 
Boekhouding van ZNJ, die een onderzoek doet naar de solvabiliteit van de desbetreffende klanten. 
Deze kan, indien nodig, een gedeeltelijke of volledige betaling vragen van de bestelling voor 
verzending of voor het in productie brengen. Deze procedures variëren uiteraard van land tot land, 
terwijl de juridische interpretatie van de hoger vermelde betalingswijzen zelf sterk kan variëren van 
land tot land. 
 
In laatste instantie wordt het beheer van de geschillen voor de voornoemde klantenvorderingen 
gerealiseerd, hetzij door de verzekeringsmaatschappij voor de kredietverzekerde klanten, hetzij door 
de verschillende invorderaars van schulden met een mandaat van ZNJ (advocaten en gespecialiseerde 
vennootschappen) voor de niet-kredietverzekerde klanten. In ieder geval, zodra een vordering wordt 
beschouwd als betwist, wordt zij automatisch geboekt in “dubieuze vorderingen”, en dit zelfs vóór de 
tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij en/of de invorderaars. Dit verklaart waarom het bedrag 
van de dubieuze vorderingen op de balans van ZNJ relatief aanzienlijk is. De eerste tabel hieronder 
toont het bedrag van de klantenvorderingen van ZNJ, geboekt als “dubieuze vorderingen”, en dit voor 
de drie laatste boekjaren, en de tweede detailleert de verdeling van deze vorderingen: 
 
 2002  2003 2004
 
Dubieuze vorderingen 724.666 € 700.211 € 918.591 €

Voorzieningen dubieuze vorderingen -362.056 € -392.622 € -442.171 €

Saldo van de dubieuze vorderingen 362.610 € 307.589 € 476.420 €
 
 

Recuperatie dubieuze vorderingen 92.139 € 134.979 € 68.590 €

 
 
  Aantal Bedrag Voorzieningen 

Dubieuze vorderingen op 31/12/2004 111 918.591 € 442.171 € 

Vorderingen 100% op 31/12/2004 51 338.449 € 338.449 € 

Vorderingen 50% op 31/12/2004 2 78.679 € 39.339 € 

Vorderingen zonder voorzieningen 25% op 31/12/2004 34 256.594 € 64.383 € 

Vorderingen zonder voorzieningen op 31/12/2004 24 244.869 € 0 € 

Vorderingen - de 5000 € op 31/12/04 64 178.128 € 109.353 € 

Vorderingen tussen 5001 € en 10000 € op 31/12/04 26 174.795 € 96.827 € 

Vorderingen 10001 € en 20000 € op 31/12/04 10 147.355 € 47.125 € 

Vorderingen + de 20000 € op 31/12/04 11 418.312 € 188.866 € 

 
4.3.3.2 Het grote publiek 
 
Zelfs indien ZNJ niet rechtstreeks haar producten commercialiseert bij het publiek, maar werkt door 
tussenkomst van een netwerk van winkels “Multimerken”, van eigen winkels en van “Factory Outlets”, 
schenkt ZNJ er toch een bijzondere aandacht aan om haar collecties zo goed mogelijk te laten 
beantwoorden aan de verwachtingen van het publiek, de werkelijke consumenten van de producten 
van het merk. Daartoe:  
 
 werft ZNJ met zorg haar ontwerpers en grafisten aan die de nieuwe collecties realiseren. ZNJ 

heeft op dit ogenblik 6 ontwerpers, waarvan drie uit de Antwerpse academie, een van de 
meest vermaarde scholen voor ontwerpers in de wereld; 

 
 nemen de ontwerpers en grafisten van ZNJ deel aan talrijke gespecialiseerde beurzen, lezen 

zij de gespecialiseerde pers, bestuderen zij de gecommercialiseerde producten in de grote 
steden vermaard in het domein van de mode (Parijs, Londen, Milaan, enz.);  

 
 blijven de ontwerpers en de grafisten van ZNJ trouwens in voortdurend contact met hun 

leveranciers, hun klanten en de professionals van de modewereld, dit ten einde de evolutie 
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van de markt te kennen en zeer reactief en soepel te kunnen zijn ten opzichte van de soms 
bruuske veranderingen van de damesmode. 

 
4.3.4 De commerciële politiek  
 
4.3.4.1 De "Producten"-politiek 
 
De positionering 
 
Om haar producten te promoten in het midden / hoge marktsegment gamma zijn drie parameters 
bepalend: de kwaliteit van het product die onbesproken moet zijn, zowel op het niveau van de 
gebruikte materialen als de vervaardiging van de kleding zelf, de emotionele aantrekkingskracht van 
het artikel of het imago dat het voorstelt, en de prijs waaraan het wordt aangeboden. 
 
De klant moet zich identificeren met het product en met de wereld daar rond gecreëerd: deze wereld 
moet exclusief zijn terwijl tegelijkertijd een serie waarden die aansluiten bij de mode van het ogenblik 
geïntegreerd worden. Met een voortdurend opnieuw definiëren van deze wereld en door het luisteren 
naar de nieuwe ontwerpstromingen in het domein van de mode, probeert ZNJ zo goed mogelijk de 
ontwikkeling van haar producten te beheersen, terwijl zij de naambekendheid versterken. De door 
ZNJ aangewende middelen om dit objectief te bereiken zijn in het bijzonder: 
 
 een toegenomen professionalisering van wie tussenbeide komt gedurende de ontwerpfase en 

het ontwerp van de kledinglijnen; 
 
 de ontwikkeling van het eigen "ZNJ"-netwerk dat toelaat gestalte te geven aan de wereld 

waarin de onderneming zich wenst te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie; 
 
  het op punt stellen van een ware communicatiestrategie, met de bedoeling de synergieën te 

optimaliseren tussen de verschillende gebruikte communicatiemiddelen. 
 
De bescherming van het merk  
 
ZNJ heeft de merken ZNJ en ZNJeans gedeponeerd in een dertigtal landen, waaronder de 
voornaamste Oost-€opese landen. De risico’s op namaak zijn bijgevolg dus beperkt in dit deel van de 
wereld. Zoals elk merk die naam waardig is ZNJ nochtans niet beschermd tegen elk risico op namaak 
van haar producten door concurrerende ondernemingen, in het bijzonder in Azië. Het is inderdaad 
quasi onmogelijk voor ZNJ om haar producten tegen een dusdanig risico te beschermen. Om te 
reageren op deze problematiek spant ZNJ zich in om de vertrouwelijkheid van haar creaties zolang 
mogelijk te bewaren, tot op het ogenblik van de voorstellingen van haar collecties op de verschillende 
beurzen waaraan zij deelneemt. 
 
4.3.4.2 De "Prijs"-politiek 
 
ZNJ handelt in een sector waar de consumenten zeer aandachtig en zeer prijsgevoelig zijn. Om die 
reden heeft ZNJ sinds bijna vijf jaar geleidelijkaan een deel van haar productie overgebracht naar 
Oost-Europa, vervolgens in Azië, ten einde te profiteren van lagere fabricagekosten. Dit laat ZNJ sinds 
verschillende jaren toe van op progressieve wijze de prijzen van haar ZNJeans-producten te laten 
dalen, om haar doelgroep uit te breiden zonder het aantasten van haar rentabiliteit. 
 
Daarentegen heeft de vennootschap voor de ZNJ-producten niet de ambitie om de prijzen te 
verlagen, maar verkiest zij de kwaliteit van de producten te verhogen en, op die wijze haar imago van 
een positionering eerder hoge klasse te bewaren. Nochtans met het verbeteren van haar marges zou 
ZNJ in de komende jaren haar rentabiliteit moeten verbeteren. Een deel van deze 
productiviteitswinsten zouden moeten worden afgestaan aan de kleinhandelaars die de ZNJ-
producten verkopen, wat een sterke motivatiebron vormt. Nochtans bewust van de concurrentiële 
omgeving waarin zij werkt, past ZNJ voortdurend haar prijzen aan in functie van deze van haar 
concurrenten. 
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4.3.4.3 De "Distributie"- politiek 
 
De ZNJ- et ZNJeans-producten worden niet rechtstreeks gecommercialiseerd door ZNJ bij het grote 
publiek. Zij worden in exclusiviteit gecommercialiseerd via een netwerk van winkels “Multimerken” , 
winkels met de merknaam “ZNJ” en de vier “Factory Outlets”. 
 
 CA par type de clients
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Multimarques 86% 80% 73% 55%

Partenariats 7% 10% 12% 20%

Enseignes 5% 7% 12% 22%

Solderies 2% 3% 3% 3%

2002 2003 2004 2005 ( estimation)

 
 
De "Multimerken"-winkels 
 
Vandaag realiseert ZNJ bijna 85% van haar omzet via een netwerk van winkels « Multimerken ». 
Zoals hun naam aangeeft commercialiseren deze winkels verschillende merken, waaronder in het 
bijzonder ZNJ en ZNJeans-merken. Het voordeel van deze formule is dat ZNJ zeer snel aanwezig is 
op een uitgebreid territorium zonder belangrijke investeringen. Zij laat overigens toe van bij de 
realisatie van collecties en hun commercialisering in de voornoemde winkels “Multimerken”, een 
precies idee te hebben van de modetendensen, van de verwachtingen van de klanten, van het aanbod 
van de concurrenten. Zij laat eveneens toe van het percentage onverkochte artikelen, teruggegeven 
op het einde van het seizoen, te beperken. Deze distributiewijze echter heeft het nadeel van meer 
gevoelig te zijn aan de modeïnvloeden en de verkoop van concurrerende producten te stimuleren, en 
dus deze van ZNJ te verminderen.  
 
Op dit ogenblik zijn er ongeveer 210 winkels “Multimerken” die de ZNJ en de Znjeans-producten 
commercialiseren . Zij zijn vooral gevestigd in België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland. Voor 
85% onder hen is er geen enkele contractuele binding met ZNJ: zij genieten van geen enkele 
exclusiviteit, zij kopen de goederen die zij wensen, zij betalen volgens de modaliteiten bepaald door 
ZNJ, zij hebben niet het recht de eventuele niet verkochte artikelen terug te geven, zij bepalen zelf 
hun verkoopprijzen (ZNJ geeft hen een prijslijst als indicatieve informatie), enz. 
 
In 2004 hebben nochtans ongeveer 14% van de “Multimerken”-klanten gekozen voor het statuut van 
klant-partner. Dit statuut geeft hen de toelating, mits de verbintenis, tijdens een seizoen bij ZNJ een 
minimum aan te kopen en de aanbevolen prijzen door ZNJ aan te wenden, een bepaald aantal 
uitwisselingen gedurende het seizoen te doen en een deel van de onverkochte goederen terug te 
sturen naar ZNJ op het einde van het seizoen. ZNJ gaat trouwens de verbintenis aan deel te nemen 
aan de reclame-uitgaven van haar klant, proportioneel met de gerealiseerde omzet bij ZNJ, en biedt 
hen betalingsfaciliteiten aan. De contracten “partner” worden afgesloten voor één seizoen, maar 
worden meestal verlengd na elk seizoen. 
 
De "ZNJ" - winkels 
 
De ZNJ en ZNJeans-producten worden eveneens gecommercialiseerd via de 11 winkels met de 
merknaam « ZNJ », die allen in België gevestigd zijn (Brussel,Namen, Luik, Gent, Brugge, Leuven, 
Oostende, Sint-Niklaas, Antwerpen, Hasselt en Herentals) in commerciële zones van klasse A+ en 
A++. Tussen oktober 2004 en mei 2005, dus in een periode van minder dan zeven maanden, werden 
zes zo'n winkels geopend. Zij realiseerden in 2004 12% van de omzet van de vennootschap. Het 
voordeel van deze formule is dat het ZNJ toelaat de naambekendheid van het merk te laten groeien, 
haar aanwezigheid op de markt te verstevigen en haar geloofwaardigheid te verhogen tegenover de 
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beroepskopers. Zodoende stimuleren, paradoxaal genoeg, de boetieks met de exclusieve merknaam 
“ZNJ” de verkoop van het netwerk “Multimerken”. Zij laat trouwens aan ZNJ toe van een rechtstreeks 
contact te houden met de markt, en aldus beter haar evoluties te volgen. 
 
 

 
 
Ten slotte stellen exclusieve verkooppunten « ZNJ » ZNJ in staat van het collectierisico te 
verminderen, daar de gecommercialiseerde producten via een netwerk “Multimerken” zich per definitie 
in concurrentie bevinden met deze van de concurrerende merken van ZNJ, van een betere controle te 
hebben over de verkopen (financiële gegevens on line), van beter beheerste betalingstermijnen en – 
risico’s aan te bieden. Deze distributiewijze vertoont echter het nadeel dat de ZNJ en ZNJeans- 
producten niet worden geconfronteerd met de concurrentie(ZNJ kan zich in zekere zin niet bewust 
zijn van de evolutie van de mode), van in principe belangrijke financiële middelen te vereisen 
(aankoop van onroerend goed en/of handelsfonds), een grotere betrokkenheid van het ZNJ-
management, en van grotere risico’s met zich mee te brengen (commercieel en financieel). 
 
ZNJ heeft, om de financiering van de ontwikkeling van dit distributienetwerk te waarborgen, een 
specifiek financieringsmechanisme op punt gesteld met de hulp van gespecialiseerde investeerders in 
handelsonroerend goed (zie n°4.3.3.1.). Dit mechanisme stelt ZNJ in staat om het financiële risico 
aanzienlijk te verminderen dat verbonden is aan elke opening van een nieuw verkooppunt, en 
zodoende veel vlugger een kritische grootte te bereiken tegenover de concurrenten met hun enorme 
middelen. Het laat overigens toe van de bijdrage (die ca. 50.000 € bedraagt) die moet worden gedaan 
door de franchise-kandidaat te beperken. Zes van de 11 winkels met merknaam « ZNJ » hebben dit 
mechanisme gebruikt, terwijl de overige hun ontwikkeling hebben gefinancierd met eigen middelen of 
met de hulp van ZNJ (zij is eigenaar voor 90% van de vennootschap ZNJ Retail, die de Antwerpse 
boetiek heeft) of de heer René Grunchard (hij is eigenaar van 70% van de aandelen van de 
vennootschap die de boetiek van Brussel beheert). ZNJ doet trouwens outsourcing van het 
commerciële risico dat verbonden is aan het beheer van deze verschillende boetieks aangezien 6 van 
de 11 winkels met merknaam “ZNJ” worden beheerd door tussenkomst van een vennootschap per 
verkooppunt: enerzijds de hoger vermelde investeerders (voor minimum 51%) en anderzijds de 
beheerders van de desbetreffende boetieks (voor maximum 49%). 
 
In alle gevallen is elk van de 11 winkels door een contract gebonden aan ZNJ. Krachtens deze 
verbinden de voornoemde winkels zich tot het inrichten van hun boetiek in overeenstemming met de 
specificaties bepaald door ZNJ, tot het toepassen van de door ZNJ aanbevolen prijzen en in 
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exclusiviteit de ZNJ en de ZNJeans-producten te commercialiseren. De gerealiseerde investeringen in 
deze verkooppunten bedragen ongeveer 125.000 euro voor de binneninrichtingen (grote werken, 
acclimatisering, vloeren, elektriciteit, alarm, informatica, meubilair, modepoppen, paskamers, 
verlichting, enz.). In ruil daarvoor hebben zij het recht de naam en de ZNJ en ZNJeans-merken te 
gebruiken, van een bepaald aantal inwisselingen te doen tijdens het seizoen, van bij ZNJ een deel 
van de toegestane korting aan de klanten te recupereren in soldenperiode en een deel van de 
onverkochte goederen op het einde van het seizoen terug te sturen naar ZNJ. Deze contracten 
worden meestal afgesloten voor een duur van 5 jaar. Geen enkel contract vervalt binnenkort. 
 
De Factory Outlets 
 
Om haar onverkochte goederen op het einde van het seizoen op te ruimen ontwikkelt ZNJ sinds 2001 
een netwerk van winkels "Factory Outlet". Zij beschikt vandaag over vier winkels van dit type, 
gevestigd te Maasmechelen, Gent, Soumagne (België) en in Roubaix (Frankrijk). Begin 2006 zal ZNJ 
trouwens een nieuwe "Factory Outlet" te Marne-la-Vallée (Eurodisney) openen. Deze verkoopspolitiek 
stelt ZNJ in staat haar imago “midden / hogere klasse” van haar merk te bewaren. Inderdaad, zij laat 
de herverkoop van haar producten slechts toe in bevoorrechte plaatsen, waar andere eersteklas 
merken aanwezig zijn en het merk een exclusieve en selectieve kant behoudt. Deze politiek laat ZNJ 
trouwens toe van haar onverkochte stocks te verkopen aan uitstekende voorwaarden, en aldus haar 
behoefte aan bedrijfskapitaal te verminderen. 
 
Deze "Factory Outlets" worden beheerd door onafhankelijke handelaars op exclusieve basis (Roubaix 
en Maasmechelen) of niet (Gent en Soumagne). In het tweede geval zijn deze zelfstandige verbonden 
met ZNJ door een “partner”-contract, soortgelijk aan de contracten die ZNJ heeft met al haar 
zelfstandige winkels “Multimerken”. ZNJ is evenwel eigenaar van het huurcontract van de "Factory 
Outlet" van Roubaix, waar de ZNJ-boetiek tussen de beste verkoop scoort. In het geval van de 
"Factory Outlet" van Maasmechelen beschikt ZNJ over geen enkel huurcontract; haar enige 
verbintenis bestaat uit het afstaan van een deel van haar omzet. 
 
Men zal opmerken dat deze "Factory Outlet" volwaardige distributiekanalen worden, met bevestigende 
resultaten voor de ontwikkeling van dit netwerk. Te meer daar zij meestal kleinere investeringen 
vergen dan een “traditionele” handel en mogelijk maken van zeer snel de break-even te worden. 
 
Discountzaken 
 
ZNJ kan eveneens haar onverkochte goederen opruimen via discountzaken, gespecialiseerde zaken in 
de opkoop van eindereeksen. Het is overduidelijk dat de gehanteerde prijzen door de discountzaken 
van die aard zijn dat ZNJ slechts in allerlaatste instantie een beroep op hen doet om haar 
onverkochte goederen te slijten. Des te meer daar deze discountzaken niet het merketiket verwijderen 
van de artikelen die zij verkopen, wat uiteraard niet goed is voor het imago van ZNJ. Daarentegen 
biedt deze oplossing het grote voordeel dat zij op zeer korte tijd liquide middelen vrijmaakt. De 
overschotten aan grondstoffen en accessoires, zouden een dalende tendens vertonen in de loop van 
de komende jaren, daar ZNJ meer en meer gaat voor de productie “Afgewerkte producten”” (zie 
n°4.3.2.3). Eventueel worden deze overschotten gebruikt, ofwel voor de reproductie van 
succesmodellen uit oude collecties, ofwel voor verkoop aan andere producenten. 
 
4.3.4.4 De "Promotie"-politiek 
 
Om haar producten te promoten gebruikt ZNJ de verschillende media die haar ter beschikking staan: 
zij publiceert reclamebijlagen in gespecialiseerde tijdschriften, zij voert affichecampagnes in de 
bushokjes, zij organiseert evenementen rond haar verkooppunten, enz. Deze acties worden ofwel 
gevoerd op nationaal niveau het versterken van de naambekendheid van het merk, ofwel op lokaal 
niveau om de aantrekkelijkheid van een verkooppunt in het bijzonder te verhogen. Deze commerciële 
acties worden versterkt door de acties van de ZNJ-kleinhandelaars die, elk van hun kant, 
verschillende acties voeren voor het aantrekken en binden van een nieuw cliënteel. 
 
ZNJ maakt trouwens catalogussen voor haar kleinhandelaars, verkoopstanden voor gebruik in haar 
verschillende boetieks, enz. ZNJ werkt eveneens samen met een persagentschap, dat er over waakt 
dat de ZNJ en ZNJeans-producten regelmatig verschijnen in de gespecialiseerde pers, maar ook op 
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televisie in de succesvolle uitzendingen. ZNJ organiseert ten slotte klantenmailings, nocturnes voor de 
solden, gespecialiseerde beurzen, een website, enz.  
 
4.3.5 De Human resources 
 
De human resources van ZNJ groeperen zich rondom de heer René Grunchard en de vier hogere 
kaders (Bernard Quenon, Florence Bricmaan, Christian Dorati en Paulette Najman).  
Aldus, zelfs indien ZNJ vandaag nog veel steunt op de persoonlijkheid van de heer René Grunchard, 
die de geschiedenis van de vennootschap uitmaakt (zie n°4.2) en die ontegensprekelijk de bezieler en 
de leader blijft, heeft deze laatste zich geleidelijk omringd met een team van hoog niveau, waaraan hij 
geleidelijk het dagelijkse beheer van de vennootschap delegeert, om zich volledig bezig te houden 
met de strategische ontwikkeling van de vennootschap. Dit team neemt dagelijks deel aan alle 
strategische en operationele beslissingen met betrekking tot de activiteit van de vennootschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZNJ heeft bovendien 34 medewerkers die, zoals de directieleden van ZNJ, jong zijn (de gemiddelde 
leeftijd van het personeel is 36 jaar) , proactief, veeleisend, werklustig, complementair, professioneel 
en zeer stressbestendig. 
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Onder de ZNJ-departementen zijn er twee met een bijzonder karakter eigen aan het beroep waarvoor 
het past om ze meer in detail voor te stellen:  
 
4.3.5.1 De ontwerpers en de grafisten 
 
Onder de leiding van René Grunchard, bedenken Florence Bricmaan en haar team inventieve en 
gewaagde looks die de originaliteit en de uitstraling van de collecties naar voren brengen, dit alles 
binnen het kader van de modetendenzen. Zodoende onderscheiden de ZNJ en ZNJeans-collecties zich 
door een grote creativiteit op het vlak van de materialen, de snit (assymetrische effect, zips, enz.) en 
de bedrukking, met een voortdurende evolutie doorheen de tijd. Verschillende modeontwerp(st)ers 
werden opgeleid aan de Academie van Antwerpen en aan de ESMOD-school van Parijs, en dragen bij 
tot het professionalisme van de ontwikkeling.  
 
4.3.5.2 De verkopers, de agenten en de VRP’s 
 
ZNJ stelt in België 3 verkopers te werk, die belast zijn met de verkoop van de ZNJ en ZNJeans- 
artikelen bij de kleinhandelaars in de Benelux. De heer René Grunchard en Florence Bricmaan zijn 
rechtstreeks verantwoordelijk voor de verkoop van de ZNJ en ZNJeans- producten voor Azië, de 
Pacifiek en de Verenigde Staten. In Frankrijk werd het beheer van de verkoop toevertrouwd aan de 
onderneming Novalys, die de betrekkingen met de agenten en de “VRP’s” voor haar rekening neemt. 
Novalys is als onderneming gespecialiseerd in de uitvoering van commerciële objectieven voor 
rekening van derden. Zij komt in het bijzonder tussenbeide op het niveau van het beheer van het 
ZNJ-verkooppersoneel, van haar positionering, van haar marketing en van haar cliënteelprospectie. 
De kost van de Novalys-tussenkomsten is rechtstreeks evenredig met de bekomen resultaten in 
termen van gefactureerde en betaalde bedragen door de klanten. 
 
Voor het overige werkt ZNJ door tussenkomst van onafhankelijke agenten met name in Groot-
Brittannië, Ierland, Spanje, Griekenland, en Scandinavië. ZNJ besteedt veel aandacht aan de keuze 
van haar commerciële agenten, in het bijzonder door een grondige studie van de andere door hen 
verdeelde merken, door de analyse van hun adressenboek en door de evaluatie van de beschikbare 
financiële en personeelsmiddelen om de door ZNJ vooropgestelde verkoopsobjectieven te halen.  
 
4.3.6 Geschillen 
 
Voor zover ZNJ weet bestaat er tot op de dag van vandaag geen enkel geschil dat een significante 
weerslag kan hebben of heeft gehad op de activiteit, de financiële situatie of het vermogen van de 
vennootschap. 
 
4.3.7 Verzekeringen 
 
4.3.7.1 Brand 
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ZNJ is gedekt door een polis die de brandschade tot 100% dekt wat betreft de bezittingen en de 
voorraden in de gebouwen van de Barastraat en van Antwerpen, alsook bij de verantwoordelijke van 
de logistiek van de vennootschap en bij de klanten waar zich goederen in consignatie bevinden. 
 
4.3.7.2 Diefstal 
 
De polis dekt voor 100% de diefstal van bezittingen en goederen in de gebouwen van de Barastraat 
en van Antwerpen, alsook bij de verantwoordelijke van de logistiek van de vennootschap en bij de 
klanten waar zich goederen in consignatie bevinden. 
 
4.3.7.3 Wisselkoers 
 
Indien nodig zal ZNJ financiële middelen inzetten om het risico van de wisselkoersen te beheersen in 
het kader van haar aan- en verkopen. 
 
4.3.7.4 Verantwoordelijkheid t.g.o. derden 
 
In het kader van haar activiteiten is ZNJ gedekt door een RC- verzekering voor een bedrag van 
max.1.240.000 euro voor alle schade die zij zou kunnen veroorzaken aan derden (lichamelijke schade) 
en waarvoor zij aansprakelijk zou zijn.  
 
4.3.8 Syndicaten en lidmaatschappen 
 
ZNJ is niet gebonden aan een syndicaat. Zij is lid van Créamoda (gespecialiseerd in de modesector) 
en van de Belgische Federatie van de Textielindustrie. 
 

4.4 ZNJ morgen 
 
4.4.1 Het productie- en commercialiseringsproces 
 
4.4.1.1 Het ontwerpen van een collectie 
 
Het ontwerpen van een nieuwe collectie steunt, zoals voordien werd geïllustreerd (zie n°4.3.2.1), op 
een intense samenwerking tussen de ontwerp(st)ers en de grafisten van ZNJ en de personen belast 
met de sourcing. Daar ZNJ meer en meer de voorrang geeft aan de productie “Afgewerkte 
producten” (zie n°4.3.2.1) en de progressieve delokalisering van haar producten naar Azië, lijkt het 
nogal duidelijk dat de ontwerp(st)ers contacten moeten leggen met de Aziatische leveranciers 
waarmee zij werken. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat ZNJ meer en meer een deel van het 
ontwerpproces van haar nieuwe collecties zal overbrengen naar Azië. Daarentegen zal ZNJ haar 
toevlucht blijven zoeken in de Europese cultuur, daar deze laatste in de modewereld de onbetwiste 
leaders zijn en blijven in de creatie en de vernieuwing. 
 
4.4.1.2 De commercialisering van de collectie 
 
De ZNJ en ZNJeans-collecties worden vandaag door de ZNJ-verkopers of de door ZNJ 
gemandateerde agenten verkocht via de boetieks met « ZNJ » merknaam, de multimerken boetieks 
en de “Factory Outlets”. Om haar groei te versnellen overweegt ZNJ eveneens het concept van 
“Master Franchise” te ontwikkelen. Een “Master Franchise” is een franchise verleend voor een groter 
gebied dan dat van een enkele boetiek (een regio, en zelfs een land). De landen of de regio’s waar 
ZNJ op dit ogenblik onderhandelt zijn China, de Verenigde Staten en de Pacifiek. In ruil voor een 
exclusiviteit op zijn territorium heeft de “Master Franchise” de verplichting om een minimale omzet te 
halen. Daartoe heeft hij de algehele verantwoordelijkheid voor de verkoop van de ZNJ- en ZNJeans-
producten, welke ook het distributiekanaal is (hij kan een netwerk van boetieks onder franchise 
ontwikkelen, een netwerk van boetieks “Multimerken”, andere distributiemanieren aanwenden, enz.). 
Op het financiële vlak krijgt ZNJ van de “Master Franchise” een upfront betaling bij ondertekening van 
het contract, betaalbaar over de duur van het contract, en royalties, die meestal berekend worden op 
de verkoop in het groot gerealiseerd door de “Master Franchise”. Dank zij deze strategie zal ZNJ de 
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mogelijkheid hebben de verkoop- en distributieinspanningen van haar collecties te delegeren aan 
lokale partners die beter de betrokken markten zullen beheersen. 
 
4.4.1.3 De productie van de collectie 
 
ZNJ wenst meer en meer door te gaan met de outsourcing van een belangrijk gedeelte van haar 
productie in Azië. Deze politiek stelt haar in staat de fabricagekost van haar collecties te verminderen, 
wat haar toelaat hetzij haar marges te verhogen, hetzij de marge afgestaan aan haar kleinhandelaars 
te verhogen, hetzij haar prijzen te verminderen. Rekening houdend met het feit dat ZNJ overweegt 
om haar verkopen in Azië aanzienlijk op te drijven, zal deze productie in Azië haar toelaten van de 
betaling te vermijden van extreem hoge rechten op sommige ingevoerde producten, zoals met name 
het geval in China is.  
 
Bovendien waarborgt de geregistreerde vooruitgang deze laatste jaren van de Aziatische 
textielindustrie voor ZNJ een kwaliteit zonder faille, onbesproken termijnen, quasi onbeperkte 
productiecapaciteiten, enz. Ten slotte, laat deze politiek, daar de Aziatische producenten voor de 
meerderheid “Afgewerkte producten” produceren, ZNJ toe van in grote mate haar voorraden aan 
grondstoffen en accessoires te verminderen (het zijn de producenten zelf die de stoffen en de 
accessoires leveren die worden gebruikt voor de fabricage van afgewerkte goederen) waardoor de 
behoeften aan nodige fondsen om het productieproces op gang te stellen drastisch verminderen. 
 
4.4.1.4 De opvolging van de collectie 
 
ZNJ heeft al outsourcing gedaan voor de voorbereiding van haar bestellingen van haar klanten aan 
een externe logistieke verantwoordelijke die de goederen van de leveranciers in ontvangst neemt en 
controleert en ze daarna doorstuurt naar de ZNJ en ZNJeans-verkooppunten, volgens de desiderata 
van de klanten (zie n°4.3.2.3). ZNJ overweegt, met de hulp van de logistieke verantwoordelijke, van 
deze activiteit over te brengen naar Azië. Op die manier zal zij de kost ervan verminderen (de 
berekende winst draait om de 75.000 euro per jaar) en zal zij de mogelijkheid hebben, door dichter bij 
haar leveranciers te komen, om het fabricageproces van haar collecties gemakkelijker te controleren. 
Op dezelfde wijze overweegt ZNJ van nog verder te gaan met de informatisering van haar 
productieproces (met name het beheer van de technische fiches – zie n°4.3.2.1). Op termijn zou in 
België slechts de algemene, de financiële en de verkoopdirectie blijven.  
 
4.4.2 De commerciële politiek 
 
4.4.2.1 De "Producten"-politiek 
 
ZNJ wenst vooral haar twee kledinglijnen, onder de merknaam « ZNJ » en « ZNJeans », duurzaam te 
maken. Daartoe, is ZNJ meer dan ooit bereid aandacht te schenken aan de evoluties in de 
wereldmode, om zo goed mogelijk de verwachtingen van het publiek te volgen. De positionering van 
deze twee merken zou bijgevolg door de tijd heen kunnen evolueren, altijd in het midden / hoge 
kwaliteitsgamma, met vier collecties per jaar. Het marktaandeel van het merk “ZNJ” ten opzichte van 
“ZNJeans” zou geen notoire evolutie moeten kennen. ZNJ sluit trouwens niet uit indien de 
gelegenheid zich voordoet kleding zonder merk te produceren voor het grote distributiekanaal. 
 
4.4.2.2 De "Distributie-politiek" 
 
Behalve de hogerop besproken "Master Franchises" overweegt ZNJ haar netwerk te ontwikkelen van 
de « Multimerken »-winkels , de winkels met merknaam “ZNJ” (franchises) en de "Factory Outlets". 
 
De "Multimerken"-winkels 
 
In 2004 hebben 14% van de « Multimerken » - klanten van ZNJ geopteerd voor het statuut van 
“partner”-klant. ZNJ heeft de bedoeling dit percentage op te drijven. Tegelijkertijd is zij van plan de 
dichtheid van haar netwerk “Multimerken” te verhogen in de landen waar zij reeds aanwezig is, met 
het accent op België, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. ZNJ is trouwens van plan haar 
netwerk “Multimerken” te ontwikkelen in de landen waar zij nog niet aanwezig is, met name in 
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Spanje, Ierland, Portugal, Griekenland en Scandinavië. Daartoe wilt zij het aantal agenten dat voor 
haar werkt verhogen. Indien nodig zal zij, zoals zij het vandaag in België doet, overgaan tot de 
aanwerving van verkopers, voornamelijk in de aangrenzende landen. 
 
De "ZNJ"-winkels 
 
ZNJ heeft eveneens de bedoeling haar winkelnetwerk met merknaam « ZNJ » verder te ontwikkelen. 
Dit vertegenwoordigde in 2004, 12% van de omzet van de vennootschap. De bedoeling is van het op 
30% te brengen. Om de financiering van de ontwikkeling van dit netwerk te waarborgen wenst ZNJ 
hetzelfde financieringsmechanisme te gebruiken zoals reeds gebruikt voor 6 van haar boetieks in 
België, met de hulp van gespecialiseerde investeerders in onroerend goed (zie n°4.3.3.1). Met het 
afsluiten van een echt franchisecontract met haar kleinhandelaars als objectief, waarbij ZNJ wordt 
vergoed onder de vorm van royalties, in functie van de verkoop van ZNJ- en ZNJeans-artikelen door 
de winkels. 
 
Het winkelnetwerk met merknaam « ZNJ » is tegenwoordig geconcentreerd in België. Het doel is ook 
van dit netwerk in het buitenland te ontwikkelen, in het bijzonder in de landen waar ZNJ reeds over 
“Multimerken”-winkels beschikt. Sterk door haar ervaring overweegt ZNJ nochtans niet dusdanige 
uitbreidingen alleen te doen. Zo is het de bedoeling van, in de landen waar ZNJ zich wil vestigen, een 
gespecialiseerde partner te zoeken en met hem een vennootschap op te richten. Het is aan deze 
vennootschap om met eigen kapitaal of met de hulp van gespecialiseerde investeerders (zie 
n°4.3.3.1) over te gaan tot de opening van één of meerdere “piloot” – boetieks. Indien de ervaring 
beslissend blijkt te zijn, zal zij verder worden toegepast door een franchisenetwerk. 
 
Als voorbeeld : ZNJ gaat een vennootschap naar Frans recht oprichten met de Franse vennootschap 
Novalys (zie n°4.3.5.2) in Frankrijk, voor 50% in handen van ZNJ en 50% voor Novalys. Het doel is 
van eerlang een eerste boetiek in Frankrijk te openen met merknaam “ZNJ”, waarbij de nieuwe 
vennootschap het personeelsbeheer, de administratie en de financiën, de marketing, het beheer van 
de stocks, enz. voor haar rekening neemt. Indien de ervaring goed blijkt te zijn, zullen ZNJ en 
Novalys overgaan tot het openen van andere verkooppunten onder franchisevorm. 
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Montélimar - 
 
De Factory Outlets 
 
De "Factory Outlets" zijn mettertijd volwaardige distributiekanalen geworden, met soms zeer 
bemoedigende resultaten. ZNJ wenst bijgevolg haar netwerk van "Factory Outlets" te ontwikkelen. 
ZNJ zou aldus in de lente van 2006 een nieuwe "Factory Outlet" moeten openen in Marne-la-Vallée 
(Eurodisney), in Frankrijk. 
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4.4.2.3 De "Promotie"-politiek 
 
Om haar producten te promoten wenst ZNJ haar marketingcampagnes in onderaanneming te geven, 
ten einde meer doeltreffend te zijn in de samenhang tussen haar imago en haar producten. Het 
belangrijkste doel is dat het geheel van gebruikte marketingmiddelen (catalogussen, PLV, internetsite, 
zakken, ...) zeer goed de communicatiestrategie, bepaald door de onderneming, weergeeft. 
Gelijktijdig heeft ZNJ de bedoeling van aanhoudend verder te gaan met de realisatie van direct 
marketingonderzoek bij haar klanten, tweejaarlijkse vergelijkende marktstudies, enz. 
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5. Financiële Informatie 
 

5.1 Jaarrekeningen 
 
5.1.1 Situatie van het actief (in duizenden euro) 
 
     ACTIVA 2002 2003 2004 06/2005 2005(p)
         
      VASTE ACTIVA 1.400 1.633 1.564 1.521 1.479
I.     OPRICHTINGSKOSTEN 147 342 287 241 277
II.     IMMATERIELE VASTE ACTIVA 27 123 107 182 386
III.     MATERIELE VASTE ACTIVA 618 608 627 584 573
  A   Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0
  B   Installaties, machines en uitrusting 5 78 54 42 31
  C   Meubilair en rollend materieel 88 138 146 128 95
  D   Leasing en soortgelijke rechten 93 51 9 23 5
  E   Overige materiële vaste activa 432 341 418 391 442
  F   Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0 0 0 0 0
IV.     FINANCIELE VASTE ACTIVA 608 560 543 514 243
  A   Verbonden ondernemingen 55 55 55 55 55
    1. Deelnemingen 55 55 55 55 55
    2. Vorderingen 0 0 0 0 
  B   Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 0 0 0 0 
    1. Deelnemingen 0 0 0 0 
    2. Vorderingen 0 0 0 0 
  C   Andere financiële vaste activa 553 505 488 459 188
    1. Aandelen  0 0 0 0 0
    2. Vorderingen en borgtochten in contanten 553 505 488 459 188
         
      VLOTTENDE ACTIVA 9.938 9.345 9.461 9.489 9.421
V.     VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 781 598 459 459 429
  A   Handelsvorderingen 781 598 459 459 429
  B   Overige vorderingen          
VI.     VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 3.870 3.873 3.498 3.100 3.050
  A   Voorraden 3.870 3.873 3.498 3.100 3.050
    1. Grond- en hulpstoffen 794 757 801 798 700
    2. Goederen in bewerking 1.454 1.485 1.400 1.368 1.050
    3. Afgewerkte producten 1.622 1.631 1.297 934 1.300
    4. Handelsgoederen 0 0 0 0 0
    5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop  0 0 0 0 0
    6. Vooruitbetalingen  0 0 0 0 0
  B.   Bestellingen in uitvoering          
VII.     VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 4.012 3.636 4.373 4.736 4.872
  A   Handelsvorderingen 3.590 3.532 4.248 4.610 4.687
  B   Overige vorderingen 422 104 125 126 185
VIII.     GELDBELEGGINGEN 0 0 0 0 0
  A   Eigen aandelen 0 0 0 0 0
  B   Overige beleggingen 0 0 0 0 0
IX.     LIQUIDE MIDDELEN 173 172 70 100 70
X.     OVERLOPENDE REKENINGEN 1.102 1.066 1.061 1.094 1.000
      TOTAAL DER ACTIVA 11.338 10.978 11.025 11.010 10.900
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5.1.2 Toelichting bij de posten van het actief rubriek per rubriek  
 
5.1.2.1 Oprichtingskosten 
 
De verhoging van de oprichtingskosten, vastgesteld in 2003, is vooral het gevolg van de activering 
van de verbrekingsvergoeding van 244.113 € gedragen door ZNJ voor het ontslag van een Franse 
agent die verantwoordelijk was voor de commercialisering van de merken ZNJ en ZNJeans in Zuid-
Frankrijk. Het hoge bedrag van deze vergoeding is te wijten aan het feit dat de Franse wetgeving de 
agent beschermt ten koste van de vennootschap. De wetgeving verplicht de vergoedingen te 
berekenen op basis van het gecumuleerde bedrag van de gerealiseerde commissies gedurende de 
laatste drie seizoenen. Het saldo stemt overeen met de activering van de vooropzegvergoedingen 
voor een bedrag van 33.250 euro gedragen door ZNJ als gevolg van het ontslag van een bepaald 
aantal personen in België in het kader van de herstructurering ingezet begin 2003. In 2004 werd in de 
oprichtingskosten de verbrekingsvergoeding van de huurceel voor de oude burelen van de 
vennootschap in Wauthier-Braine voor een bedrag van 42.507 € opgenomen ten gevolge van de 
verhuis van een deel van de burelen van de vennootschap naar de zetel van de Barastraat. In 2005 
heeft ZNJ de kosten van de overname van het NMB-Heller krediet door de ING bank geboekt. Zij zal 
verder in deze post de kosten voor de realisatie van het Bod opnemen. 
 
5.1.2.2 Immateriële vaste activa 
 
In 2003 heeft ZNJ de ontwikkelingskosten van een lanceringsproject van een nieuwe productlijn in de 
immateriële vaste activa geboekt voor 110.004 € (afgeschreven over 5 jaar). Het betreft niet de 
kosten die door ZNJ zijn aangegaan voor het ontwerp van één van haar collecties (zie n° 4.3.2.1), 
maar wel de kosten voor de ontwikkeling van een nieuwe productlijn. Deze lijn werd opgeschort 
omwille van de te omvangrijke investeringen die zij vereist. ZNJ heeft trouwens in deze rubriek de 
factuur van de vennootschap 3D DESIGN voor een bedrag van 10.000 € opgenomen betreffende een 
deel van de kosten voor de creatie van het ZNJ-concept. In 2005 heeft ZNJ in deze rubriek de kosten 
opgenomen van de publicitaire lanceringscampagnes van zes nieuwe verkooppunten met het 
uithangbord ZNJ, wetende dat een deel (47%) ervan rechtstreeks ten laste werd genomen door deze 
verkooppunten. Zij zal verder in deze post sommige kosten van het Bod opnemen. 
 
5.1.2.3 Materiële vaste activa 
 
Installaties, machines en uitrusting 
 
In 2003 heeft ZNJ machines aangekocht voor een bedrag van 90.000 €. Vervolgens heeft ZNJ deze 
machines verhuurd aan één van haar leveranciers, de vennootschap GECE Europe (Roemenië). 
Zodoende hoopte ZNJ een partnership met deze onderneming tot stand te brengen voor de productie 
van kleine reeksen, bestemd voor de herbevoorrading van haar netwerk. Daar deze Roemeense 
onderneming sinds mei 2005 geen bekwaam personeel meer vond om de fabricage van dameskleding 
te waarborgen, heeft ZNJ moeten verzaken aan dit partnership en onderhandelt zij vandaag over de 
verkoop van de machines aan deze onderneming. 
  
Meubilair en rollend materieel 
 
ZNJ heeft voor 30.000 € kantoormeubilair aangekocht om haar zetel in de Barastraat in te richten op 
het ogenblik van haar verhuis. 



 

 75002756 BRU C 73559 / 1   88 

 
Overige materiële vaste activa 
 

Met het doel te rationaliseren heeft ZNJ haar maatschappelijke zetel van Wauthier-Braine verplaatst 
naar de Barastraat te 1070 Brussel. Daardoor moest zij verschillende verhuiskosten dragen die werden 
samengebracht onder deze rubriek: 

 
 in 2002, is ZNJ overgegaan tot de renovatie van de 1e verdieping (Showroom); 

 
 in 2003, heeft ZNJ de renovatie van de 1e verdieping beëindigd (34.214 €) en heeft zij 

geïnvesteerd in informaticamateriaal met de aankoop van software (65.557 €); 
 
 in 2004, heeft ZNJ de renovatie van de 2e verdieping uitgevoerd om er haar kantoren in 

onder te brengen (172.589 €, verhuiskosten inbegrepen); 
 
 in 2005, heeft ZNJ de noodzakelijke inrichting van haar kantoren in de Barastraat verder 

gezet. 
 
5.1.2.4 Financiële vaste activa 
 
De financiële vaste activa bestaan vooral uit een schuldvordering van de 444.819 € op de 
vennootschap GCI2, die juridisch verantwoordelijk is voor de commercialisering van de ZNJ- en de 
ZNJeans-producten op de Franse markt, thans in samenwerking met de vennootschap Novalys (zie n° 
4.3.5.2). Voorheen voerde ZNJ vooruitbetalingen uit op de toekomstige commissies van CGI. Omwille 
van de daling van de omzet in Frankrijk, waren deze commissies niet meer voldoende om haar 
operationele kosten te dekken. Daarom werd in 2004 het kantoor van Parijs gesloten en heeft ZNJ 
een partnership gesloten met de vennootschap Novalys (zie n° 4.3.5.2). Er is voorzien dat de 
vordering op CGI tegen het einde van 2005 sterk gedaald zal zijn. 
 
Het saldo van deze financiële vaste activa bestaat uit een deelneming van 90% in het kapitaal van 
ZNJ Retail, die de boetiek van ZNJ in Antwerpen bezit. Deze deelneming werd geraamd op 55.000 €, 
wat overeenstemt met het kapitaal dat door ZNJ gestort is op het ogenblik van de oprichting van de 
vennootschap. Zij bestaan ten slotte uit een waarborg gesteld ten aanzien van de BTW om de betaling 
door ZNJ te waarborgen van de BTW met betrekking tot de invoeren komende van buiten de 
Europese Unie, alsook uit de waarborgen gesteld ten voordele van de Post en van Electrabel.  
 
5.1.2.5 Vorderingen op meer dan één jaar 
 
De vorderingen op meer dan één jaar komen voort uit de betalingsfaciliteiten toegestaan aan 9 
klanten van de vennootschap, die de mogelijkheid hebben gekregen de terugbetaling van hun 
schulden ten aanzien van de vennootschap over verschillende jaren te spreiden. Op heden blijven er 
nog slechts vier dergelijke klanten over. De vermindering van de vorderingen op meer dan een jaar in 
2004 wordt verklaard door de overname van een deel van deze vorderingen, hetzij 99.535 €, door de 
hoofdaandeelhouder, gecompenseerd door een vermindering van zijn rekening-courant. In 2005 
voorziet ZNJ een afname van deze vorderingen met ongeveer 30.000 €.  
 
5.1.2.6 Voorraden en bestellingen in uitvoering 
 
In 2004 zijn de voorraden afgewerkte producten verminderd met 588.473,11 € door de verkoop van 
een deel ervan aan discountzaken. De voorraden aan grondstoffen en bestellingen in uitvoering zijn 
stabiel gebleven. Op termijn zouden zij samen met deze fabricagewijze moeten verdwijnen. Wat de 

                                        
2 GCI is een vennootschap naar Frans recht waarin ZNJ geen deelneming bezit. Zij houdt de 
agentencontracten aan en VRP die de producten van ZNJ in Frankrijk commercialiseert. Zij ligt onder 
contract met ZNJ en ontvangt een commissie van 15% van de verkopen die door de Franse klanten 
zijn betaald. 
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Evolutie voorraad afgewerkte producten
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waardeverminderingen van de voorraad betreft past de vennootschap sinds het boekjaar 2002 de 
volgende regels toe: 
 
 voorraden jaar van het boekjaar minus drie jaar: waardevermindering van 90% 
 voorraden jaar van het boekjaar minus 2 jaar: waardevermindering van 50% 
 voorraden jaar van het boekjaar minus 1 jaar: waardevermindering van 30% 

 
Deze waardeverminderingen worden toegepast opdat de waarde van de ZNJ-voorraden zou 
overeenstemmen met hun economische waarde. Zij veranderen op basis van de voorraadbewegingen 
tijdens het boekjaar. Ter illustratie geeft de onderstaande tabel een uitsplitsing van de voorraden aan 
afgewerkte producten op 31 december 2004, per seizoen, met inbegrip van de waardevermindering: 
 

Seizoenen/ Balansjaar 2001 2002 2003 2004 %/2004 

>2000 483.911 € 34.749 € 18.748 € 9.499 € 0,7% 

Zomer 2000 220.890 € 47.459 € 8.434 € 114 € 0,0% 

Winter 2000 166.744 € 33.968 € 4.919 € 2.415 € 0,2% 

Zomer 2001 295.221 € 38.955 € 15.672 € 351 € 0,0% 

Winter 2001 564.814 € 249.582 € 102.083 € 6.298 € 0,5% 

Zomer 2002 154.970 € 201.272 € 70.047 € 1.680 € 0,1% 

Winter 2002 0 € 564.307 € 135.153 € 5.901 € 0,5% 

Zomer 2003 0 € 229.867 € 254.701 € 2.367 € 0,2% 

Winter 2003 0 € 0 € 534.821 € 148.646 € 11,4% 

Zomer 2004 0 € 0 € 102.233 € 128.822 € 9,9% 

Winter 2004 0 € 0 € 0 € 721.479 € 55,4% 

Zomer 2005 0 € 0 € 0 € 112.802 € 8,7% 

Permanent   27.630 € 36.854 € 16.089 € 1,2% 

Reproductie 0 € 0 € 117.230 € 6.935 € 0,5% 

Collectionning 31.421 € 35.636 € 31.421 € 0 € 0,0% 

Collectie 148.736 € 158.432 € 198.591 € 138.950 € 10,7% 
Totaal van de 
afgewerkte producten 2.066.707 € 1.621.856 € 1.630.906 € 1.297.609 €  
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Men zal vaststellen dat meer dan 70% van de afgewerkte producten van ZNJ bestaan uit goederen 
van het laatste seizoen en de toekomstige collecties. Het merendeel van de voorraden van het 
Winterseizoen 2004 zullen worden opgeruimd tijdens de soldenperiode (januari 2004) met de solden 
bestemd voor de "Factory Outlets". Wat de voorraden grondstoffen betreft, zal een deel gebruikt 
worden voor bijkomende producties en het overige voor producties met de Oost-Europese landen als 
bestemming. In 2005 zouden de voorraden grondstoffen, hulpstoffen en bestellingen in uitvoering 
moeten afnemen als gevolg van de geleidelijke toename van producties van het type “afgewerkte 
producten”. 
 
5.1.2.7 Vorderingen op ten hoogste één jaar 
 
De handelsvorderingen zijn in 2004 ongeveer met 20% toegenomen tot 736.354 €. Deze stijging 
wordt verklaard door een algemene vertraging van de conjunctuur, vooral in Frankrijk waar de sector 
in het bijzonder werd getroffen. Deze vorderingen bestaan voornamelijk uit verdisconteerde maar niet 
gecrediteerde wissels op 31 december 2004 (205.506 €) en van wissels ter incasso (444.517 €).  
 
De dubieuze debiteuren zijn toegenomen met 218.380 €, waarvan 49.548 € gedekt zijn door 
waardeverminderingen, rekening houdend met het feit dat zij beschouwd worden als niet 
recupereerbaar. Deze toename wordt verklaard door het feit dat de conjunctuur moeilijk is geweest 
voor de klanten van ZNJ.  
 

 2002  2003 2004
Dubieuze debiteuren 724.666 € 700.211 € 918.591 €
Waardeverminderingen op dubieuze 
debiteuren -362.056 € -392.622 € -442.171 €
Saldo van de dubieuze debiteuren 362.610 € 307.589 € 476.420 €
Recuperatie op dubieuze debiteuren 92.139 € 134.979 € 68.590 €

 
De tabel hieronder analyseert de voornoemde vorderingen op 31 december 2004, geklasseerd in 
functie van het percentage van de waardevermindering en in absolute waarde: 
 

  Aantal Bedrag 
Waardevermin
deringen 

Dubieuze debiteuren op 31/12/2004 111 918.591 € 442.171 € 

Vorderingen met waardevermindering 100% op 31/12/2004 51 338.449 € 338.449 € 
Vorderingen met waardevermindering 50% op 31/12/2004 2 78.679 € 39.339 € 
Vorderingen zonder waardevermindering 25% op 
31/12/2004 34 256.594 € 64.383 € 
Vorderingen zonder waardevermindering op 31/12/2004 24 244.869 € 0 € 

Vorderingen - dan 5000 € op 31/12/04 64 178.128 € 109.353 € 

Vorderingen tussen 5001 € en 10000 € op 31/12/04 26 174.795 € 96.827 € 

Vorderingen tussen 10001 € en 20000 € op 31/12/04 10 147.355 € 47.125 € 

Vorderingen + dan 20000 € op 31/12/04 11 418.312 € 188.866 € 
 
De onderstaande tabel analyseert meer in detail de toename van de dubieuze debiteuren in 2004: 
 

  Aantal Bedrag 
Waardevermin
deringen 

Dubieuze debiteuren 2004 op 31/12/2004 25 218.380 € 39.599 € 
Vorderingen 2004 met waardevermindering 100% op 
31/12/2004 2 5.917 € 5.917 € 

Vorderingen 2004 met waardevermindering 50% op 31/12/2004 0 0 € 0 € 
Vorderingen zonder waardevermindering 25% op 31/12/2004 14 134.725 € 33.683 € 

Vorderingen zonder waardevermindering op 31/12/2004 9 77.738 € 0 € 

Vorderingen 2004 - dan 5000 € op 31/12/04 12 40.869 € 11.590 € 

Vorderingen tussen 5001 € en 10000 € op 31/12/04 7 44.490 € 3.144 € 

Vorderingen tussen 10001 € en 20000 € op 31/12/04 3 46.763 € 11.692 € 

Vorderingen+ dan 20000 € op 31/12/04 3 86.258 € 13.173 € 
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De andere vorderingen bestaan vooral uit een vordering van 114.532,42 € ten aanzien van de 
vennootschap GECE Europe in het kader van een verhuurcontract van machines aan deze laatste (zie 
n°5.1.2.3). 
 
5.1.2.8 Overlopende rekeningen 
 
Deze post, die 1.061.000 € bedraagt, bevat vooral de over te dragen kosten volgend uit de kosten 
(creatie, productie, commercialisering) betreffende de verkochte en in het volgende boekjaar te 
factureren collecties. Het verschil komt voort uit de verlopen maar niet vervallen intresten. De 
onderstaande tabel geeft in detail de voornoemde uitgaven op 31 december 2004 weer: 
 
Kosten van de collectie  448.241 € 
 Arbeiders 100.473 € 
 Maken van patronen 86.423 € 
 Bediende productie 39.042 € 
 Bediende styling 107.489 € 
 Transportkosten 67.373 € 
 Externe styling 47.441 € 
Verkoopkosten  395.072 € 
 Bediende verkoop 134.669 € 
 Bediende marketing 20.633 € 
 Publiciteit 177.937 € 
 Externe verkoop 61.834 € 
Productiekosten  127.023 € 
 Bediende productie 59.650 € 
 Transport 67.373 € 
Diverse algemene 
kosten 

 48.653 € 

Totaal  1.018.989 € 
 
5.1.3 Situatie van het passief (in duizenden euro) 
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     PASSIVA 2002 2003 2004 06/2005 2005(p)
                 
      EIGEN VERMOGEN 2.999 3.043 3.046 3.068 3.066
I.     KAPITAAL ( bijl.VIII ) 2.828 2.828 2.828 2.828 2.828
  A   Geplaatst kapitaal 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840
  B   Niet-opgevraagd kapitaal(-) -12 -12 -12 -12 -12
II.     UITGIFTEPREMIES 0 0 0 0 0
III.     HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0 0 0 0 0
IV.     RESERVES 486 486 486 486 486
  A   Wettelijke reserve  110 110 110 110 110
  B   Onbeschikbare reserves 100 100 100 100 100
       1. Voor eigen aandelen 0 0 0 0 0
       2. Andere 100 100 100 100 100
  C   Belastingvrije reserves 0 0 0 0 0
  D   Beschikbare reserves 276 276 276 276 276
V.     OVERGEDRAGEN WINST          
      OVERGEDRAGEN VERLIES(-) -315 -271 -268 -246 -248
VI.     KAPITAALSUBSIDIES 0 0 0 0 0
                
VII.     VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 0 0 0 0 0
  A   Voorzieningen voor risico’s en kosten 0 0 0 0 0
    1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0 0 0 0 0
    2. Belastingen 0 0 0 0 0
    3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 0 0 0 0 0
    4. Overige risico’s en kosten ( bijl.IX ) 0 0 0 0 0
  B   Uitgestelde belastingen 0 0 0 0 0
      SCHULDEN 8.339 7.935 7.979 7.942 7.834
VIII.     SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 3.207 1.910 2.115 3.079 3.233
  A   Financiële schulden 2.906 1.907 1.472 2.436 2.010
    1. Achtergestelde leningen 340 307 283 282 257
    2. Niet achtergestelde obligatieleningen 0 0 0 0 0
    3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 51 12 3 18 1
    4. Kredietinstellingen 2.515 1.588 1.186 2.136 1.752
    5. Overige leningen 0 0 0 0 0
  B   Handelsschulden 0 0 0 0 0
    1. Leveranciers 0 0 0 0 0
    2. Te betalen wissels 0 0 0 0 0
  C   Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 0 0 0 0
  D   Overige schulden 301 3 643 643 1.223
IX.     SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 5.126 5.998 5.789 4.791 4.526

  A   
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen 1.232 1.301 1.311 243 488

  B   Financiële schulden 1.447 2.293 2.084 2.046 2.068
    1. Kredietinstellingen 30 1.110 1.043 1.460 968
    2. Overige leningen 1.417 1.183 1.041 586 1.100
  C   Handelsschulden 1.971 1.515 1.308 1.399 1.419
    1. Leveranciers 1.716 954 1.074 1.125 1.219
    2. Te betalen wissels 255 561 234 274 200
  D   Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 0 0 0 0

  E   
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 
en sociale lasten 301 813 681 763 516

    1. Belastingen 47 334 354 488 278
    2. Bezoldigingen en sociale lasten 254 479 327 275 238
  F   Overige schulden 175 76 405 340 35
X.     OVERLOPENDE REKENINGEN 6 27 75 72 75
      TOTAAL DER PASSIVA 11.338 10.978 11.025 11.010 10.900
 
5.1.4 Toelichting bij de posten van het passief rubriek per rubriek 
 
De totale schuld van ZNJ bedroeg, op 30 juni 2005, 7.942.036 €, voor een totaal eigen vermogen van 
3.067.550 €. De verhouding schulden/eigen vermogen bedroeg derhalve 2,59. Bij wijze van 
vergelijking bedroeg deze verhouding 2,78 op 31 december 2002, 2,61 op 31 december 2003 en 2,62 
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op 31 december 2004. Ten einde deze schulden te financieren doet ZNJ beroep op vier soorten 
financieringsbronnen: bankkredieten (op lange en korte termijn), leverancierskredieten, voorschotten 
die door de aandeelhouders aan de vennootschap worden verstrekt, dewelke als quasi eigen 
vermogen worden beschouwd en de autofinanciering. Deze schulden verdeelden zich op 30 juni 2005 
op de volgende manier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Schulden Gruno & Chardin] 
 
Bedrag  
 
Schulden op + 1 jaar 
 Schulden op + 1 jaar die vervallen 
  Financiële schulden 
   Handelsschulden 
    Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, en sociale 
lasten 
     Andere schulden 
 
Soort schulden 
 
Inderdaad, de realisatie en de commercialisering van een collectie is een lang proces dat zich uitstrekt 
over ongeveer 17 maanden, bestaande uit de conceptie van de collectie (ongeveer 5 maanden), haar 
commercialisering ten aanzien van detailhandelaars (ongeveer 3 maanden), het in productie zetten 
(ongeveer 3 maanden) en de betaling door de voormelde detailhandelaars (1 tot 6 maanden). In 
theorie veronderstelt dit dat gedurende deze periode ZNJ in de mogelijkheid is om de uitgaven te 
dragen die inherent zijn aan de realisatie en de fabricatie van deze collectie. Verschillende 
maatregelen zijn evenwel genomen door ZNJ om dit liquiditeitsrisico maximaal te beperken: 
 

• ZNJ vermindert sterk haar productie “tegen maakloon”. Op die manier is zij niet meer 
verplicht om vooraf de grondstoffen en de hulpstoffen nodig voor de fabricatie van haar 
collecties, te financieren. Zij migreert inderdaad progressief naar een productie van 
“afgewerkte producten”, waarbij de aankoop van de grondstoffen en de hulpstoffen door de 
fabrikant ten laste wordt genomen, ZNJ betaalt slechts de producten eenmaal ze zijn 
geleverd. 
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• ZNJ optimaliseert het beheer van haar thesaurie door aan haar leveranciers, bij de opstart 
van de productie, documentaire kredietbrieven, die betaalbaar worden op het moment van de 
levering van de producten, over te maken. Wanneer de producten aankomen in België, komen 
bankaccepten import met een duur van maximum 120 dagen in de plaats. Ondertussen 
worden de producten geleverd aan detailhandelaars, die deze betalen volgens vervaldagen 
tussen de 30 en de 150 kalenderdagen. ZNJ stelt evenwel aan haar klanten meer en meer 
betalingen via wissels voor, gespreid over drie tot zes maanden. Deze wissels worden 
gedisconteerd door ZNJ, die derhalve onmiddellijk over fondsen beschikt. 

 
• ZNJ tracht de duur van de fabricatiecyclus maximaal te beperken, via een zeer strikte 

controle van het productieproces dat gerealiseerd wordt door haar voornaamste leveranciers. 
Dit is de reden waarom ZNJ progressief bepaalde sleutelfuncties delokaliseert van de 
onderneming naar Azië (logistiek, informatica, enz), waar voornamelijk de collecties van ZNJ 
worden geproduceerd. 

 
• ZNJ beheert alle vervallen vorderingen op een zeer strikte manier, neemt quasi-systematisch 

toevlucht tot mechanismen van kredietverzekeringen, legt de strikte naleving op van 
aanvaardings- en controleprocedures die ingesteld zijn op het niveau van de klanten- 
detailhandelaars. ZNJ heeft overigens de mogelijkheid, via gebruik van informaticamiddelen 
(Business Object), om op real time basis zicht te hebben op haar cliënten, op haar 
leveranciers, op haar thesaurie, op haar voorraad, enz. 

 
Het geheel van deze elementen verklaart waarom ZNJ uitstekende relaties onderhoudt met haar 
financiële partners, die haar telkens begeleid hebben en de noden van de vennootschap steeds 
positief beantwoord hebben. ZNJ is er anderzijds altijd in geslaagd om haar onderhandelingsmacht 
intact te houden ten aanzien van haar fondsenverschaffers, wat verklaart waarom zij zich aan 
voordelige voorwaarden financiert. Ten slotte situeert de voornaamste nood aan thesauriemiddelen 
van ZNJ zich op het niveau van de creatie van de collecties (de kost van de creatie van een winter- of 
zomercollectie bedraagt ongeveer 1.400.000 €). De volgende grafiek illustreert op schematische wijze 
de evolutie van de thesaurie nodig voor ZNJ om gedurende een jaar haar verschillende collecties te 
creëren. Het getuigt van het feit dat de nood aan middelen zich voornamelijk laat gevoelen gedurende 
de maanden die voorafgaan aan de levering van de producten van de twee voornaamste collecties die 
ZNJ realiseert (winter en zomer). Gemiddeld vallen deze periodes samen met de maanden van juni 
tot augustus voor de wintercollectie en met de maanden van januari tot maart voor de zomercollectie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4.1 Overgedragen winst of verlies 
 
De overgedragen verliezen zijn te wijten aan een deficitair resultaat van de vennootschap in 1998, ten 
gevolge van de stopzetting van de lijn "ZINO & JUDY" en de lancering van de “ZNJ”-lijn. Sindsdien is 
dit verlies regelmatig gedaald door de winsten van de daarop volgende boekjaren: 
 

Evolutie van de thesaurie nodig voor de creatie van collecties 
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Boekjaren 

Bewegingen 
tijdens het 
jaar 

Gecumuleerd 
saldo 

   
Saldo op 31/12/96 0 0
Verlies boekjaar 1997 27 27
Verlies boekjaar 1998 344 371
Winst boekjaar 1999 -8 363
Winst boekjaar 2000 -89 274
Winst boekjaar 2001 -16 258
Fusie 2001 Confimmo3 62 320
Winst boekjaar 2002 -5 315
Winst boekjaar 2003 -44 271
Winst boekjaar 2004 -2 269

 
5.1.4.2 Schulden op meer dan één jaar 
 
Achtergestelde lening 
 
In deze rubriek boekt ZNJ een lening van de heer René Grunchard voor een bedrag van 183.405 € en 
het saldo van een lening toegestaan door de Waalse Regio (SOGEPA) voor een bedrag van 99.157 €.  
 
Kredietinstellingen 
 
ZNJ heeft haar schuldenlast diepgaand geherstructureerd tijdens deze laatste jaren, in het bijzonder 
door de overname van het lange termijn krediet NMB-Heller door de ING bank in juni 2005, en door 
de vermindering van het korte termijn ING-krediet door het aangaan van een roll-over lange termijn 
krediet. 
 
NMB-Heller  
 
Dit krediet was aanvankelijk toegestaan door NMB-Heller in 2002 voor een bedrag van 3.750.000€. Dit 
krediet was gebruikt voor de integrale terugbetaling van de kredieten op korte termijn van ZNJ. De 
terugbetalingen aan kapitaal dienden als volgt te verlopen:  
 
 2002: 500.000€  
 2003: 750.000€  
 2004: 1.000.000€ 
 2005: 1.000.000€ 
 2006: 500.000€ 

 
De twee eerste vervallen bedragen werden door ZNJ terugbetaald, alsook een som van 500.000 € 
gedurende het eerste semester van 2004. Omdat ze echter begrepen had dat de last van een 
dusdanige terugbetaling zeer nadelig was voor de groei van de vennootschap, heeft ZNJ begin 2005 
over dit krediet opnieuw onderhandeld met NMB-Heller om het te herschikken op de volgende wijze: 
 
 2004: 500.000€ 
 2005: 1.200.000€ 
 2006: 850.000€ 

 
Gelijktijdig heeft ZNJ vanaf juli 2004 onderhandelingen aangevat met de ING bank om een spreiding 
over 7 jaar te bekomen van hetzelfde krediet. In februari 2005 heeft ING haar akkoord gegeven voor 
de overname van dit NMB-Heller-krediet voor een bedrag van 1.750.000€, betaalbaar over 7 jaar, met 
een eerste vervaldag in januari 2006. ZNJ heeft haar terugbetaling in 2005 van aanvankelijk 
1.200.000 euro teruggebracht gezien op 250.000 euro, een som die werd terugbetaald gedurende het 
eerste semester van 2005. 

                                        
3 ZNJ is gefusioneerd met de vastgoedmaatschappij Confimmo, die een onroerend goed bezat dat 
voordien door ZNJ werd gebruikt. Dit onroerend goed werd in 2002 door ZNJ verkocht. 
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Krediet op korte termijn ING 
 
ZNJ heeft onderhandeld over de vermindering van het korte termijn krediet ING (kaskrediet) van 
350.000€ met de creatie van een roll-over krediet dat betaalbaar is over 5 jaar, met als eerste 
vervaldatum in de maand november 2005. Dit krediet werd vastgesteld op 900.000€. 
 
Leasingschulden en soortgelijke schulden 
 
De leasingschulden hebben betrekking op de leasing van een voertuig type Renault Clio.  
 
Overige schulden 
 
De heer René Grunchard, één van de hoofdaandeelhouders van ZNJ, heeft een lening toegestaan aan 
de vennootschap voor een bedrag van 540.000 €. ING heeft evenwel geëist, op het ogenblik van de 
toekenning van de bovenvermelde lening van 1.750.000€, dat deze lening van 540.000€ zou 
achtergesteld worden aan de terugbetaling van de ING-lening. Deze laatste kan dus worden 
gelijkgesteld met quasi eigen middelen. Verder heeft een privé-vennootschap een lening van 100.000 
€ toegestaan aan ZNJ, terugbetaalbaar in oktober 2006. In 2005 heeft de heer René Grunchard een 
nieuwe lening van 350.000 € toegestaan aan ZNJ. Deze twee leningen zijn toegekend tegen een 
rentevoet van 7%. 
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5.1.4.3 Schulden op ten hoogste één jaar 
 
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 
 
In 2004 waren de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, vooral gevormd door 
de NMB-Heller-schuld voor een bedrag van 1.200.000 €, door het saldo van het SOWAGEP-krediet en 
door het in 2003 door ING toegekende krediet voor de financiering van de machines die ZNJ in 
Roemenië bezit (zie n° 5.1.2.3). In 2005 zal de overname van het NMB-Heller-krediet door ING deze 
terugbetaling op korte termijn van 950.000 € terugbrengen tot 250.000 € (zie n° 5.1.4.2). 
 
Financiële schulden 
 
ZNJ boekt in de post "Kredietinstellingen " de door ING (935.837 €) en door Dexia (55.820 €) 
toegekende kredieten. Het door ING toegekende kaskrediet werd begin 2005 omgezet in een 
voorschot op vaste termijn, wat de kost ervan aanzienlijk heeft verminderd. Dit zal worden 
terugbetaald a rato van 250.000 € in september en in oktober 2005. In de post “Overige leningen” 
worden de ontvangen en in disconto genomen wissels geboekt voor de goederen die in december 
beschikbaar zijn, maar die de klanten pas willen ontvangen in de maand januari van het volgende 
jaar. 
 
Handelsschulden 
 
De handelsschulden dalen voortdurend sedert 2002 wegens de opeenvolgende wijzigingen van de 
betalingsvoorwaarden toegepast door de leveranciers van ZNJ. 
 
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 
 
De "Bezoldigingen en sociale lasten" zijn in 2004 met 133.044 € gedaald. De fiscale schulden 
daarentegen zijn lichtjes gestegen wegens de voorzieningen voor belastingen over het boekjaar. 
  
Overige schulden 
 
De overige schulden zijn in 2004 gestegen met 329.191,15 € ten gevolge van de toegestane 
voorschotten door de aandeelhouders en partners die deel hebben aan de activiteiten van de 
vennootschap. Deze voorschotten zullen normaal worden terugbetaald op 31 december 2005, een 
terugbetaling die onafhankelijk is van het resultaat van het Bod.  
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5.1.5 Resultatenrekeningen (in duizenden euro) 
 

      Resultatenrekening 2002 2003 2004 juin-05 2005(p)

I     Bedrijfsopbrengsten 11.246 10.857 9.104 4879 10095

  A   Omzet 11.216 10.662 9.621 5234 10500

  B   
Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en afgewerkt product en in 
de bestellingen in uitvoering -44 16 -673 -377 -450

  C   Geproduceerde vaste activa 0 0 0 0 0

  D   Andere bedrijfsopbrengsten 74 179 156 22 45

II     Bedrijfskosten 10.740 10.156 8.441 4395 9236

  A   Grondstoffen en handelsgoederen 6.072 5.458 4.601 2262 4900

    1. Inkopen 6.232 5.421 4.645 2259 4897
    2. Wijzigingen in de voorraden -160 37 -44 3 3
  B   Diensten en diverse goederen 2.861 2.790 2.533 1408 2650

  C   Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.257 1.267 1.146 549 1200

  D  
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële 
en materiële vaste activa 288 345 349 142 314

  E   
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en 
handelsvorderingen 363 305 -206 19 160

  F   Voorzieningen voor risico’s en kosten 0 0 0 0 0

  G   Andere bedrijfskosten 14 24 18 15 12

  H   Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten -115 -33 0 0 0

III     Bedrijfswinst (+) 506 701 663 484 859

      Bedrijfsverlies (-)       

IV     Financiële Opbrengsten 16 13 12 2 15

  A   Opbrengsten uit financiële vaste activa 0 0 0 0 0

  B   Opbrengsten uit vlottende activa 0 0 0 0 0

  C   Andere financiële opbrengsten 16 13 12 2 15

V     Financiële kosten -581 -591 -595 -336 -600

  A   Kosten van schulden -341 -371 -391 -180 -280

  B   
Waardeverminderingen op andere vlottende activa andere dan bedoeld onder 
II.E. 0 0 0 0 0

  C   Andere financiële kosten -240 -220 -204 -156 -320

VI     Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+)  123 80 150 274

      Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting (-) -59      

VII     Uitzonderlijke opbrengsten 252 6 148 39 40

  A   
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op 
immateriële en materiële vaste activa 0 0 0 0 0

  B   Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 0 0 0 0 0

  C   Terugnemingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 0 0 0 0 0

  D   Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 252 1 3 0 0

  E   Andere uitzonderlijke opbrengsten 0 5 145 39 40

VIII     Uitzonderlijke kosten (-) -138 -60 -167 -93 -100

  E   Andere uitzonderlijke kosten -138 -60 -167 -93 -100

  F   Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 0 0 0 0 0

IX     Winst van het boekjaar voor belasting (+) 55 69 61 96 214

      Verlies van het boekjaar voor belasting (-)       

X     Belastingen op het resultaat -50 -25 -58 -75 -194
  A   Belastingen -50 -49 -58 -75 -194

  B   
Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen voor 
belastingen 0 24 0 0 0

XI     Winst van het boekjaar 44 44 3 21 20

      Verlies van het boekjaar       

XII     Onttrekking aan de belastingvrije reserves       

      Overboeking naar de belastingvrije reserves       

XIII     Te bestemmen winst van het boekjaar 5 44 3 21 20
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5.1.6 Toelichting per rubriek bij de resultatenrekening 
 
5.1.6.1 Omzet 
 
De omzet van ZNJ heeft in 2004 9.621.481,55 € bereikt. Ondanks het feit dat de omzet lager was dan 
deze gerealiseerd in 2003, kent hij een belangrijke stijging in de boetieks met de merknaam “ZNJ”. 
Dit bevestigt de ZNJ-strategie in termen van producten, imago en commerciële ontwikkeling (bestaan 
van een eigen netwerk en een “multimerken”-netwerk). Te meer daar de vastgestelde daling in de 
omzet zich voornamelijk verklaart door een daling van de ZNJ-verkoop in Frankrijk, veroorzaakt door 
een te belangrijke rotatie van de klanten. Slechts 33% van de Franse ZNJ-klanten kunnen worden 
beschouwd als stabiel en betrouwbaar. Nochtans is, dank zij het partnership van ZNJ met Novalys 
(zie n° 4.3.5.2), sinds de wintercollectie 2005 de omzet opnieuw vergelijkbaar met deze van de vorige 
winter wat een verbetering van de tot dan vastgestelde tendens uitmaakt. 
De overige bedrijfsopbrengsten die 153.613,10 € bedragen, stemmen voornamelijk overeen met 
huurinkomsten opgetekend door ZNJ voor de leasing van haar materiaal aan GECE Europe (zie n° 
5.1.2.3). Bijgevolg is de omzet van ZNJ terug vertrokken voor een toename voor het boekjaar 2005, 
wat aldus de in de voorbije maanden ten uitvoer gelegde strategie bevestigt. Het resultaat van het 
boekjaar 2004 is overigens beïnvloed door de verkoop van afgewerkte producten voor een bedrag van 
673.000 € en door een terugname van de waardevermindering voor 206.000 €. Het verschil, zijnde 
467.000 €, heeft een negatieve invloed op het finale resultaat, zelfs al hadden deze verkopen 
betrekking op voorraden ouder dan 1 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.6.2 Marge 
 
De grafiek hierna beschrijft de evolutie van de marge van ZNJ van 2004 tot 2005 en een 
voorbeschouwing van de evolutie daarvan tot 2008, op basis van previsionele gegevens. 
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Deze evolutie wordt verklaard door het feit dat ZNJ sinds 2003 haar fabrikanten selecteert met het 
doel de kwaliteit van haar producten constant te verbeteren, terwijl zij toch kan genieten van de 
kostenreductie door de sterke concurrentie die geldt op deze markt. Om dit te realiseren richt ZNJ 
zich voornamelijk op fabrikanten die gesitueerd zijn in de Aziatische landen, die de meest 
concurrentiële van de wereld zijn. 
 
5.1.6.3 Lonen 
 
Na een stijging gedurende vier opeenvolgende jaren hebben de lonen in 2004 een daling in de orde 
van 11% ondergaan, ten gevolge van de herstructureringen die de vennootschap heeft doorgevoerd. 
In 2005 zou deze post zich moeten stabiliseren aangezien verscheidene personen aangenomen zijn 
o.a. voor de marketing en commerciële ontwikkeling van de vennootschap. Voor de volgende 
boekjaren zou dit budget minder snel moeten stijgen dan de omzet aangezien, door de progressieve 
outsourcing van de activiteiten naar Azië, het aantal arbeidsplaatsen in België minder en minder zou 
mogen beïnvloed worden door de stijging van de omzet. 
 
5.1.6.4 Diensten en diverse goederen 
 
Het besparingsplan, opgestart in 2003, gekoppeld aan het samenbrengen van de kantoren in Brussel 
alsook aan de onderaanneming van de logistiek, hebben besparingen ten bedrage van 257.475,08 € 
mogelijk gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voornaamste posten zijn de volgende 
 
Aard      31/12/2004  30/09/2005 
Publiciteit     377.724 €  440.588 € 
Logistiek     233.774 €  277.057 € 
Huur & Huurlasten    223.158 €  112.337 € 
Voertuigen en daaraan verbonden kosten 212.561 €  134.199 € 
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Kredietverzekering     89.473 €   30.012 € 
Huur exploitatiemateriaal    88.407 €   53.750 € 
Telefonie      80.388 €   56.492 € 
Zendingen in het buitenland    60.786 €   60.703 € 
Verplaatsingen vliegtuig-trein    29.846 €   22.049 € 
 
Deze post bevat eveneens de honoraria van de consultants (administratie, IT management, Quality 
Control, styling, commercieel), en dit voor een bedrag van 477.515 €. 
 
5.1.6.5 Afschrijvingen en waardeverminderingen 
 
De afschrijvingen blijven stabiel op 348.837,36 €. Een terugname van de voorziening voor een bedrag 
van 255.176,13 € diende te worden geboekt in 2004 wegens de verkoop van oude voorraden waarop 
de vorige jaren een waardevermindering toegepast werd.  
 
5.1.6.6 Financiële resultaten 
 
De financiële resultaten betreffen in hoofdzaak de koersverschillen en de leverancierskortingen. Wat 
de financiële kosten betreft, deze zouden moeten verminderen in 2005 wegens de overname van de 
kaskredietlijn ING door een VVT-lijn (voorschot op vaste termijn) en door interestverlaging van 2% op 
het lange termijn krediet door de overname ervan door ING (zie n° 5.1.4.2). De financiële lasten 
verbonden aan de verdisconteringen zijn stabiel gebleven in 2004 rekening houdend met de lage kost 
en de gebruikssoepelheid van deze financieringswijze. 
 
5.1.6.7 Uitzonderlijke resultaten 
 
De uitzonderlijke opbrengsten komen in hoofdzaak voort uit een proces dat in cassatie gewonnen 
werd. Wat de uitzonderlijke lasten betreft gaat het om een bedrag van 19.000 € aangaande een 
betalingsachterstand bij de BTW en verhogingen bij de RSZ voor een bedrag van 37.000 € ten 
gevolge van een betalingsachterstand van de sociale bijdragen over één trimester. De diverse 
verliezen betreffen verliezen op recuperatiedossiers van vorderingen, een verlies aan subsidies door 
de verhuis van de vennootschap naar Brussel en verliezen op sommige leveranciers. 
 
5.1.6.8 Kerncijfers 
 

 2004 %CA 

Bruto exploitatieoverschot 805.616,90 € 8,4% 

Toegevoegde waarde 1.951.932,92 € 20% 

Netto resultaat 2.165,14 € 0,02% 

EBIT 450.641,73 € 4,7% 

EBITDA 593.851,82 € 6,2% 

MBA zelffinancieringsmarge 145.375,23 € 1,5% 
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5.2 Financieringstabel (in duizenden euro) 
 

    2002 2003 2004 30/6/05 2005(p) 
I. Zelffinancieringscapaciteit 656 694 146 182 494
  Netto Resultaat 5 44 3 21 20
  Afschrijvingen 288 345 349 142 314
  Voorzieningen 363 305 -206 19 160
            
  Bronnen 1.795 926 305 211 1.103
  Zelffinancieringscapaciteit 656 694 146 182 494
  Overdracht activa 627 1 3 0 0
  Aangroei eigen vermogen 0 0 0 0 0
  Aangroei financiële schulden 330 0 0 0 279
  Afname van de financiële vaste activa 121 48 17 29 300
  Afname van de vorderingen op meer dan een jaar 61 183 139 0 30
            
  Aanwending 479 1.009 293 287 529
  Uitkering van dividenden 0 0 0 0 0
  Aankoop vaste activa 479 627 290 146 529
  Afname eigen vermogen 0 0 0 0 0
  Verhoging financiële vaste activa 0 0 0 0 0
 Terugbetaling handelsschulden 0 382 3 141 0
            
II. Wijzigingen van het globale netto bedrijfskapitaal 1.316 -83 12 -76 574
            
  Aanwending der bronnen 1.690 825 1.126 465 1.194
  Aangroei voorraden 116 0 0 0 0
  Aangroei handelsschulden 502 270 766 362 599
  Aangroei andere vorderingen 388 0 21 1 60
  Aangroei van de overlopende rekeningen van het actief 15 0 0 33 0
  Afname handelsschulden 0 456 207 0 0

  
Afname van de schulden m.b.t. belastingen, 
bezoldigingen en sociale lasten 591 0 132 

0 165

  Afname andere schulden 56 99 0 65 370
  Afname van de overlopende rekeningen van het passief 22 0 0 4 0
            
  Aangroei der bronnen 378 907 1.012 571 620
  Afname voorraden 0 20 630 398 448
  Afname handelsvorderingen 0 0 0 0 0
  Afname andere vorderingen 0 318 0 0 0
  Afname van de overlopende rekeningen van het actief 0 36 5 0 61
  Aangroei handelsschulden 378 0 0 91 111

  
Aangroei van de schulden m.b.t. belastingen, 
bezoldigingen en sociale lasten  0 512 0 

82 0

  Aangroei andere schulden 0 0 329 0 0
  Aangroei van de overlopende rekeningen van het passief 0 21 48 0 0
            
III. Behoeften boekjaar in bedrijfskapitaal 1.312  114 0 574
  Netto vrijmaken van bedrijfskapitaal   82  106
          
IV. Netto wijziging van de liquide middelen 4 -1 -102 30 0
 
De zelffinancieringscapaciteit van ZNJ is in 2004 gedaald met een bedrag van 550.000€, voornamelijk 
ten gevolge van de terugname van voorzieningen door ZNJ in het kader van de 
waardeverminderingen die zij op haar voorraden heeft toegepast. Deze daling heeft een invloed 
gehad op de gerealiseerde investeringen die in 2004 met meer dan de helft werden verminderd ten 
opzichte van het vorige jaar.  
 
Men stelt trouwens vast dat ZNJ voor de boekjaren 2002 tot 2004 op systematische wijze een stijging 
heeft gekend van haar handelsvorderingen, gekoppeld in 2003 en 2004 aan een daling van haar 
leveranciersschulden. Deze twee elementen hebben een financiële behoefte doen ontstaan die kon 
worden gefinancierd door een stijging van de sociale en fiscale schulden in 2003 en door de 
voorschotten van de aandeelhouders aan de vennootschap, vooral tijdens het jaar 2004. Concreet was 
de behoefte aan bedrijfskapitaal zeer groot in 2002 (1.312.000€), ten gevolge van een stijging van de 
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handelsvorderingen (502.000€) en de overige vorderingen (388.000€). Deze is sterk gedaald in 2003 
dankzij de stijging van schulden inzake belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (512.000€) en 
door de afname van de overige vorderingen (318.000 €). In 2004 is het opnieuw positief geworden 
(114.000 €) want de afname van de voorraden (630.000 €) en de toename van de overige schulden 
(329.000 €) waren niet voldoende om de toename van de handelsvorderingen (+766.000 €) en de 
afname van de handelsschulden (207.000 €) en de fiscale schulden (132.000 €) te compenseren. 
 

5.3 Toelichting bij de jaarrekening per 31 december 2004 
 
5.3.1 Oprichtingskosten 
 

I. Staat van de oprichtingskosten (rubriek 20 van de activa) Codes Bedragen 
Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 8001 342
Mutaties tijdens het boekjaar    
Kosten van het boekjaar 8002 43
Afschrijvingen (-) 8003 -98
Andere (-) (+) 8004  
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 8005 287
Waarvan :    
Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen 
en andere oprichtingskosten 200/2 8
Herstructureringskosten 204 279

 
5.3.2 Immateriële vaste activa 
 

II. Staat van de immateriële vaste activa (rubriek 21 van de 
activa) Codes Kosten van onderzoek 

en ontwikkeling Codes 
Concessies, 

octrooien licenties, 
enz 

a) AANSCHAFFINGSWAARDE       
Per einde van het vorig boekjaar 8011 131 8012 30
Mutaties tijdens het boekjaar       
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8021 10 8022  
Per einde van het boekjaar 8051 141 8052 30
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN       
Per einde van het boekjaar 8061 32 8062 6
Mutaties tijdens het boekjaar :       
Geboekt 8071 23 8072 3
Per einde van het boekjaar 8121 55 8122 9
d) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (c) 8131 86 8132 21
 
5.3.3 Materiële vaste activa 
 

III. Staat van de materiële vaste activa 
(rubrieken 22 tot 27 van de activa) Codes

Terreinen en 
gebouwen 

(rubriek 22) 
Codes

Installaties, 
Machines en 

uitrusting 
(rubriek 23) 

Codes 
Meubilair en 

rollend materieel 
(rubriek 24) 

a) AANSCHAFFINGSWAARDE           
Per einde van het vorige boekjaar 8151  8152 127 8153 502
Mutaties tijdens het boekjaar:           
Aanschaffingen, incl. de geproduceerde vaste activa 8161  8162 90 8163 70
Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 8171  8172  8173  -7
Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 8181  8182  8183
Per einde van het boekjaar 8191  8192 217 8193 565
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERING           
Per einde van het vorige boekjaar  8261  8262 49 8263 363
Mutaties tijdens het boekjaar:           
Geboekt 8271  8272 24 8273 63
Teruggenomen want overtollig (-) 8281  8282  8283  
Verworven van derden 8291  8292  829  
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 8301  8302  8303 -7
Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 8311  8312  8313  
Per einde van het boekjaar 8321  8322 73 8323 419
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d) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) 8331  8332 54 8333 146

 Codes

Leasing en 
soortgelijke 

rechten (rubriek 
25) 

Codes

Overige 
materiële vaste 
activa (rubriek 

26) 

Codes 

Activa in 
aanbouw en 
vooruitbeta-

lingen(rubriek 
27) 

a) AANSCHAFFINGSWAARDE           
Per einde van het vorige boekjaar  8154 219 8155 818 8156  
Mutaties tijdens het boekjaar:           
Aanschaffingen, incl. de geproduceerde vaste activa 8164 9 8165 173 8166  
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8174  8175 -452 8176  
Overboekingen van een post naar een andere 8184  8185  8186  
Per einde boekjaar 8194 219 8195 539 8196  
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN           
Per einde van het vorige boekjaar 8264 167 8265 477 8266  
Mutaties tijdens het boekjaar :            
Geboekt 8274 43 8275 95 8276  
Verworven van derden 8284  8285  8286  
Teruggenomen want overtollig 8294  8295  8296  
Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstellingen (-) 8304  8305 -451 8306  
Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 8314  8315  8316  
Per einde van het boekjaar 8324 210 8325 121 8326  
d) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) 8334 9 8335 418 8336  
Waarvan :        
Terreinen en gebouwen 250      
Installaties, machines en uitrusting 251      
Meubilair en rollend materieel 252 9     

 



 

 75002756 BRU C 73559 / 1   105 

 
5.3.4 Financiële vaste activa 

IV. Staat van de financiële vaste activa (rubriek 28 van de 
activa) Codes Verbonden 

Ondernemingen Codes 

Ondernemingen 
met 

deelnemingsver-
houdingen 

Codes Andere 
ondernemingen

           
1. Deelnemingen, aandelen en delen   (Rubriek 280)   (Rubriek 282)  (Rubriek 284) 
a) AANSCHAFFINGSWAARDE           
Per einde van het vorige boekjaar 8351 55 8352  8353  
Mutaties tijdens het boekjaar :           
Aanschaffingen 8361 8362   8363 
Overdrachten en buitengebruikstellingen  8371  8372  8373  
Overboekingen van een post naar een andere  8381  8382  8383  
Per einde van het boekjaar 8391 55 8392  8393  
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) + (b) - (c) 
- (d) 8561 55 8562  8563  
2. Vorderingen   (Rubriek 281)   (Rubriek 283)  (Rubriek 285/8) 
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR 8571  8572  8573 505
Mutaties tijdens het boekjaar           
Toevoegingen 8581  8582  8583  
Terugbetalingen 8591  8592  8593 -17
Geboekte waardeverminderingen 8601  8602  8603  
Teruggenomen waardeverminderingen 8611  8612  8613  
Wisselkoersen 8621  8622  8623  
Overige 8631  8632  8633  
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 8641  8642  8643 4883
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN 
PER EINDE BOEKJAAR 8651  8652  8653  
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5.3.5 Overlopende rekeningen  
 
VII. Overlopende rekeningen :  Boekjaar
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een 
belangrijk bedrag voorkomt.   
Over te dragen kosten : geheel van de kosten verbonden aan de 
verkoop en productie van de bestellingen van het volgende 
boekjaar.  1024
 
5.3.6 Kapitaal 
 
VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL Codes Bedragen Aantal 

aandelen 
A.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL      
1. Geplaatst kapitaal(rubriek 100 van de passiva)    
Per einde van het vorige boekjaar 8700 2840   
Wijzigingen tijdens het boekjaar      
Per einde van het boekjaar 8701 2840   
      
2. Samenstelling van het kapitaal      
2.1. Soorten aandelen zonder aanduiding van waarde    24888 
2.2.Aandelen op naam of aan toonder      
Op naam 8702  3937 
Aan toonder 8703  20951 

B. NIET-GESTORT KAPITAAL Codes
Niet opgevraagd 

bedrag 
(Rubriek101) 

Codes Opgevraagd,niet-
gestort bedrag 

   Code 8711   Code 8712
Aandeelhouders die nog moeten volstorten René GRUNCHARD4   12   0
TOTAAL   12    
 

                                        
4  Dit bedrag werd afgelost in oktober 2005 
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5.3.7 SCHULDEN 
 

X. Staat van de schulden SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN 

Codes 

Meer dan één 
jaar doch 

hoogstens 5 jaar Codes 
Meer dan 5 

jaar 

A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE 
LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR , NAAR GELANG HUN 
RESTERENDE LOOPTIJD 

Codes Hoogstens één 
jaar 

 (Rubriek 42) 
(Rubriek 17) 

Financiële schulden 8801 1311 8802 1472 8803   
1. Achtergestelde leningen 8811 50 8812 283 8813   
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821  8822   8823   
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831 7 8832 3 8833   
4. Kredietinstellingen 8841 1250 8842 1186 8843   
5. Overige leningen 8851 4 8852   8853   
Handelsschulden 8861  8862   8863   
Leveranciers 8871  8872   8873   
Te betalen wissels 8881  8882   8883   
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891  8892   8893   
Overige schulden 8901  8902 643 8903   
TOTAAL 8911 1311 8912 2115 8913   

 
SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) 

GEWAARBORGD DOOR   

B. GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de rubrieken 17 en 
42/48 van de passiva) Codes

Belgische 
overheids-
instelligen Codes 

zakelijke 
zekerheden   

Financiële schulden 8921  8922 2050   
1. Achtergestelde leningen 8931  8932     
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941  8942     
3.Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951  8952     
4. Kredietinstellingen 8961  8962 2050   
5. Overige leningen 8971  8972     
TOTAAL 9061  9062 2050   
° samengesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de onderneming    
      
C. SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE 
LASTEN Codes Boekjaar     
1.Belastingen (Rubriek 450/3 van de passiva) 9072 38     
a) Niet vervallen belastingsschulden 9073 316     
2.Bezoldigingen en sociale lasten (rubriek 454/9 van de passiva)        
a) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid 9076 87     
B) Andere schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten 9077 240     

 
De vervallen schulden ten overstaan van de RSZ stemmen overeen met één trimester sociale 
bijdragen. 
 
5.3.8 Overlopende rekeningen 
 
XI. OVERLOPENDE REKENINGEN Codes Boekjaar
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag 
voorkomt    
Over te dragen kosten   20
Te betalen financiële lasten   56
 
5.3.9 Bedrijfsresultaten 
 
XII. BEDRIJFSRESULTATEN     
A. NETTO OMZET (Rubriek 70) :     

Per bedrijfscategorie en per geografische markt uitsplitsen in de bijlage bij het standaardformulier, voor zover deze 
categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van de verkoop van goederen en de verlening van diensten in 
het kader van de normale bedrijfsvoering van de onderneming, onderling aanzienlijke verschillen vertonen 
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B. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (rubriek 74) waarvan : Codes Boekjaar Vorig boekjaar
  

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen 
compenserende bedragen 740       
C. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER         
a) Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 35   34  
b) Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse 
equivalenten 9087 34,5   37,8  
c) Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren 9088 55577   59894  
C2. PERSONEELSKOSTEN (rubriek 62)         
a)Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 831   923  
b) Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 221   249  
c)Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622       
d) Andere personeelskosten 623 94   95  
e) Pensioenen 624       
D. WAARDEVERMINDERINGEN(rubriek 631/4)         
1. Op voorraden en bestellingen in uitvoering         
Geboekt 9110 239   494  
Teruggenomen (-) 9111 -495   -518  
2.Op handelsschulden         
Geboekt 9112 50   329  
Teruggenomen (-) 9113       
F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN (rubriek 640/8)         
Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 640 18   24  
Andere 641/8       
G.UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE 
ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN         
1. Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096       
2.Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097 1   1,5  
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 2002   2944  
Kosten voor de onderneming 617 30   44  

 
5.3.10 Financiële resultaten 
 
XIII. FINANCIELE RESULTATEN Codes boekjaar Vorig boekjaar

E. ANDERE FINANCIELE KOSTEN (rubriek 652/9)      
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de 
verhandeling  653 146   149
VOORZIENINGEN MET FINANCIEEL KARAKTER       
Gevormd 6560     
Aangewend en teruggenomen (-) 6561     
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten, indien het 
belangrijke bedragen betreft       
Bankkosten   76   0
 
5.3.11 Uitzonderlijke resultaten 
 
XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN  Boekjaar
A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 
(rubriek 764/9), indien het belangrijke uitgaven betreft.   

Winst op dubieuze vorderingen  7 
Recuperatie handelsgeschillen  138
B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN (rubriek 
664/8), indien het belangrijke bedragen betreft   
Boete  19
Toeslag RSZ  37
Diverse verliezen  111

 
5.3.12 Belastingen op het resultaat 
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5.3.13 Belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van 

derden 
 
    

XVI. BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN 
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar

A. DE BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE IN REKENING 
GEBRACHT       
1. Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 1843   1919
2) Door de onderneming 9146 2167   2169
B. DE INGEHOUDEN BEDRAGEN TEN LASTE VAN DERDEN BIJ WIJZE 
VAN       
1.Bedrijfsvoorheffing 9147 189   218
2.Roerende voorheffing 91484     

 
5.3.14 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN Codes Boekjaar  

Persoonlijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen 
van derden : 9149   
De door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150   
De door de onderneming getrokken of voor aval getekende 
handelseffecten 9151   
Het maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van 
derden door de onderneming zijn gewaarborgd 9153   
 Codes Boekjaar Codes Boekjaar

Als waarborg voor schulden en verplichtingen 
Zakelijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd op haar eigen activa 

van de onderneming van derden 
Hypotheken :       
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161  9162  
Bedrag van de inschrijving 9171  9172  
Pand op het handelsfonds       
Bedrag van de inschrijving 9181 3750 9182  
Pand op andere activa :       
Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191  9192  
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa :       
Bedrag van de betrokken activa 9201  9202  
    
  Boekjaar  
De goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar 
ten bate en op risico van de onderneming, voor zover deze goederen 
en waarden niet in de balans zijn opgenomen.    
Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa  275  
Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa    
    
   
 
Om de bestaande kredietlijnen te dekken werd een bedrag van het handelsfonds verpand voor een 
bedrag van 2.050.000€, alsook een hypothecaire inschrijving genomen voor een bedrag van 
1.750.000€ op twee onroerende goederen van de heer René Grunchard. Deze laatste heeft zich 
trouwens persoonlijk borg gesteld voor de verbintenissen van ZNJ ten belope van 1.000.000€. 
 

XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Codes Boekjaar
A. UITSPLITSING VAN DE RUBRIEK 670/3    
1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 58
a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 58
Verworpen uitgaven   94
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5.3.15 Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met 
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat  

 
XVIII. Betrekking met verbonden ondernemingen en met 
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 
bestaat 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

 VERBONDEN ONDERNEMINGEN 

1. FINANCIELE VASTE ACTIVA 9251 55   55
Deelnemingen 9261 55   55
Vorderingen       
 Achtergestelde 9271     
 Andere 9281     
2. VORDERINGEN 9291 224   134
Op meer dan één jaar 9301     
Op hoogstens één jaar 9311 224   134
 

5.4 Waarderingsregels van de jaarrekening 
 
Overeenkomstig de toepasselijke voorschriften heeft ZNJ de volgende waarderingsregels 
aangenomen: 

 
 Oprichtingskosten 

o Oprichtingskosten en andere kosten van een eerste oprichting 
(herstructureringskosten inbegrepen)  

 20% per jaar volgens de lineaire methode 
o Kosten van kapitaalverhoging 

• 20% per jaar volgens de lineaire methode 
 Immateriële vaste activa 

o Onderzoek - en ontwikkelingskosten 
 20% per jaar volgens de lineaire methode 

 Materiële vaste activa 
o Terreinen nihil 
o Industriële gebouwen 

 3% of 10% per jaar volgens de lineaire methode 
o Installaties, machines en uitrusting 

 10% per jaar volgens de lineaire methode 
o Meubilair en bureelmateriaal 

 Tussen 10% en 33% per jaar volgens de lineaire methode 
o Tweedehands uitrusting 

 Tussen 33% en 50% per jaar volgens de lineaire methode 
o Rollend materieel 

 20% of 25% per jaar volgens de lineaire methode 
 Voorraden 

o Aanschaffingsprijs van de voorraden  
 De prijs van de aankopen van goederen en voorraden bij derden 

en niet verwerkt door de onderneming wordt bepaald: 
• Voor de aankopen in België, op basis van de factuur van 

de leverancier; 
• Voor de intracommunautaire aankopen en de invoer, op 

basis van de factuur van de buitenlandse leverancier, 
vermeerderd met de vervoers - en verzekeringskosten en 
andere verzendingskosten tot op de plaats van de 
bestemming indien de prijs niet CIF is of “afgeleverd 
bestemming” en vermeerderd met de douanerechten 
(invoerrechten, accijnzen, bestemmingsrechten, 
landbouwheffingen, compenserende monetaire bedragen, 
verbruikerstaks, enz.); 
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• De interventiekosten en commissies van tussenpersonen 
bij de aankoop en de kosten van het douaneagentschap 
worden rechtstreeks in de bedrijfskosten geboekt; 

  
o Kostprijs van de fabricages en de werkzaamheden 

 De kosten worden bepaald in functie van de directe 
fabricagekosten met/zonder toevoeging van een quotum voor de 
indirecte kosten, overeenkomstig de opstellingsschema’s van de 
kostprijzen zoals hieronder aangeduid voor:  

• Elke type van afgewerkt product;  
• Elke productielijn;  
• De afgewerkte producten gekozen wegens hun 

representatief karakter voor het geheel van de productie; 
 

o Waardering van de aankoopprijs van de grondstoffen, verbruikbare 
goederen en leveringen betrokken bij de fabricage van het product of het 
werk volgens de methode van de historische kostprijs 

 
o Waardering van de directe fabricagekosten aan te rekenen op het product 

volgens het hieronder bepaald extra comptabele schema voor de 
vaststelling van: 

 Arbeidsloon: 
 Energie: 
 Werkzaamheden tegen maakloon ontvangen van derden: 
 Diverse materialen: 

 
o Waardering van de voorraden op het einde van boekjaar 

 Tussen de verschillende waarderingsmethodes voorzien in artikel 
33 van het KB werd beslist de volgende methodes toe te passen 
voor de goederen en de voorraden: waardering op basis van de 
aankoopprijs of de geïndividualiseerde kostprijs 

 
o Waardevermindering van de voorraden  

 90% voor goederen van meer dan twee jaar  
 50% voor goederen van meer dan een jaar en minder dan twee 

jaar  
 30% voor goederen van minder dan een jaar  

 
 Overlopende rekeningen 

o Algemene regel aangaande de inventarisaanpassingen 
 Zowel op het actief als op het passief zullen de overlopende 

rekeningen slechts jaarlijks worden geboekt voor: 
• de bedragen die een voldoende belang hebben om op 

een waardeerbare manier het resultaat van het boekjaar 
te beïnvloeden; 

• de prorata van de kosten en de opbrengsten die zich 
periodiek tussen de kosten en de opbrengsten bevinden 
en behoren tot de courante activiteit van de 
vennootschap.  

 Behoudens een bijzondere toepassing van de waarderingsregels 
zoals hierna bepaald, zal de raad van bestuur voor de kosten en 
opbrengsten die niet tot de courante activiteit behoren, geval per 
geval beslissen, in welke mate het past bepaalde kosten en 
opbrengsten tegen te boeken of toe te voegen ten einde de 
algemene balans van de rekeningen op het einde van het 
boekjaar te regulariseren om te beantwoorden aan het 
voorschrift van artikel 3 van het KB. 

o Over te dragen kosten 
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 De ontwerp-, de productie- en de verkoopkosten van de collecties 
die verkocht worden in het jaar volgend op dat van het boekjaar 
worden geboekt in de rekening 490. 

 De niet verbruikte en de vooraf betaalde algemene kosten 
worden slechts uit de kostenrekeningen van het afgesloten 
boekjaar uitgeboekt en in de rekening 490 “Over te dragen 
kosten” geboekt wanneer het gaat over huur gebouwen, 
verzekeringspremies, heffingen, enz. die op voorhand betaald zijn 
en betrekking hebben op twee boekjaren, mits minstens de helft 
van het totaal van deze kosten werkelijk betrekking heeft op het 
volgende boekjaar. 

 De kosten van abonnementen, bijdragen, diverse heffingen, 
commissies, enz. worden, in principe, volledig opgenomen in de 
bedrijfskosten van het afgesloten boekjaar, onafhankelijk van een 
gedeeltelijke vooruitbetaling. 

 De niet verbruikte benodigdheden worden gewaardeerd 
overeenkomstig de waarderingsregels bepaald voor de 
voorraden. 

  
o Verworven opbrengsten  

 Op voorwaarde dat hun effectieve invordering in de loop van het 
volgende boekjaar als zeker voorkomt, wordt voor de interesten, 
heffingen, huur, commissies, enz. het aandeel ten voordele van 
de vennootschap geboekt in de post 491 «Verworven 
opbrengsten» en geboekt in een opbrengstrekening indien dit 
gelopen aandeel minstens (de helft) vertegenwoordigt van de 
totale te ontvangen opbrengst. 

 
o Te boeken kosten 

 Indien sommige kosten door derden dienstverleners slechts in de 
loop van het volgende boekjaar zullen gefactureerd worden 
terwijl een deel van hun prestatie reeds werd uitgevoerd tijdens 
het afgesloten boekjaar, wordt, bij gebrek aan een ontvangen 
factuur, slechts een prorata deel ten laste van het afgesloten 
boekjaar genomen in de post 492 “aan te rekenen kosten” 
wanneer dit aandeel minstens de helft vertegenwoordigt van de 
totale kost.  

 De te ontvangen facturen van de leveranciers die, fysisch of 
juridisch, de goederen reeds hebben geleverd of de 
dienstprestatie al geheel of gedeeltelijk hebben uitgevoerd en die 
voorkomen onder de schulden op het passief van de balans. Zij 
worden geboekt in de rekening 444 “ Te ontvangen facturen”.  

 

5.5 Verslag van de Commissaris over de jaarrekening 
afgesloten op 31 december 2004 

 
Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 

Gericht tot de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders 
van de vennootschap GRUNO & CHARDIN 

 
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de uitvoering 
van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd. 
  
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld door de Raad van Bestuur van de 
vennootschap, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004, met een balanstotaal van 
11.025.992,33 € en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 
2.162,50 €. Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet 
vereist zijn. 
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Verklaringen over de jaarrekeningen zonder voorbehoud 
 
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke 
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekeningen geen onjuistheden van materieel belang 
bevatten, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met 
betrekking tot de jaarrekening. 
 
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en 
boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met de procedures van interne controle. 
De verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze vragen naar opheldering en inlichtingen 
duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de 
bedragen opgenomen in de jaarrekeningen. Wij hebben de waarderingsregels, de betekenisvolle 
boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de jaarrekeningen in 
haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen 
voor het uitbrengen van ons oordeel. 
 
Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2004 een getrouw beeld van het 
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de onderneming en wordt een passende 
verantwoording gegeven in de toelichting. 
 
Bijkomende verklaringen 
 
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de 
draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen : 
 het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de 

jaarrekening. 
 onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd en 

de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en 
bestuursrechterlijke voorschriften.  

 wij dienen U geen enkele verrichting of beslissing mee te delen die in overtreding met de 
statuten of het Wetboek van Vennootschappen zou zijn gedaan of genomen. De bestemming 
van het resultaat die aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de 
wettelijke en statutaire bepalingen. 

 
Brussel, 13 april 2005.      
 

BIGONVILLE, DELHOVE & CO 
      Vertegenwoordigd door de heer Bernard Bigonville, 
      Commissaris 
 

5.6 Verslag van de Commissaris over de semestriële financiële 
staat afgesloten per 30 juni 2005 

 
Verslag van de Commissaris 

over het beperkt nazicht van de jaarrekening 
van de N.V. « GRUNO & CHARDIN » 

afgesloten per 30 juni 2005 
 
Wij verklaren overgegaan te zijn tot het beperkte nazicht van de halfjaarlijkse toestand per 30 juni 
2005 van de vennootschap “GRUNO & CHARDIN”, die een balanstotaal toont van 11.009.585,86 € en 
een winst van de periode van 21.193,20 €. 
 
Onze opdracht situeerde zich in het kader van de beursintroductie van de NV GRUNO & CHARDIN en 
bestond vooral in de analyse, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd 
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overeenkomstig de aanbeveling van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren betreffende het beperkt 
nazicht uitgevoerd.  
 
Zij is dus minder uitgebreid dan een nazicht dat de volkomen controle van de rekeningen tot doel zou 
hebben gehad. 
 
Bij dit onderzoek zijn geen gegevens aan het licht gekomen die belangrijke aanpassingen van de 
cijfergegevens van de halfjaarlijkse toestand noodzakelijk maken. 
 
Brussel, 3 oktober 2005. 
 
      BIGONVILLE, DELHOVE & CO 
      Vertegenwoordigd door de heer Bernard Bigonville, 
      Commissaris 
 

5.7 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 
afgesloten per 31 december 2004 

 
Mevrouw, Heren aandeelhouders, 
 
Wij hebben de eer U verslag uit te brengen over ons beheer van de vennootschap tijdens het sociale 
boekjaar 2004. Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen van de NV GRUNO & CHARDIN 
leggen wij de jaarrekening ter uwer goedkeuring voor.  
 
Zoals u kunt vaststellen vertonen deze rekeningen na de voorziening voor belastingen, een 
nettoresultaat van 2.162,50 € dat wij voorstellen over te dragen om het balanstotaal op 
11.025.992,33 € te brengen. 
 

1. BALANS 
 

1.1. De vaste activa nemen significant toe in de volgende posten: 
1.1.1. De inrichting van de «Bara» gebouwen voor het samenbrengen van de twee 

structuren heeft een investering vereist van 172.589,26 €. 
1.2. Afname van de financiële vaste activa : 

1.2.1. De GCI-schuld blijft stabiel op 444.818,71 €. Deze stabiliteit is vooral toe te 
schrijven aan de daling van de betaalde commissies, die in verhouding staan 
tot de in Frankrijk gerealiseerde omzet gedurende het boekjaar. 

1.2.2. De vorderingen op meer dan een jaar dalen met 139.534 € om op 458.909,33 
€ te komen. 

1.3. Het totaal van de voorraden bedraagt 3.498.270.58 €.  
1.3.1. De grondstoffen en de halffabrikaten blijven stabiel en bedragen 

2.200.661,89€ 
1.3.2. De afgewerkte producten dalen met 588.473,11 € op een eindvoorraad van 

1.537.035,60 €, exclusief de waardevermindering.  
1.3.3. De waarderingsregels van de voorraden zijn deze ingevoerd tijdens het vorige 

boekjaar.  
1.4. De handelsvorderingen en overige vorderingen nemen toe met 736.354,41 € om uit 

te komen op 4.372.809,82 € en deze stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan: 
1.4.1. De dubieuze vorderingen stijgen met 218.380,25 € en de 

waardeverminderingen met 49.548,86 €. 
1.4.2. De verdisconteerde wissels stijgen met 205.505,94 € (verdisconteerde wissels 

bij de bank voor 31/12/2004 maar gecrediteerd na 31/12/2004). 
1.4.3. De wissels ter incasso stijgen met 444.517,43 € (wissels in hand maar niet 

verdisconteerd op 31/12/2004). 
1.4.4. Saldo van het voorschot op de lening GECE Europe van 42.821 €. 

1.5. De schulden op lange termijn stijgen met 205.536,84 € ingevolge de omzetting van 
een deel van onze schuld op korte termijn bij ING in een “roll-over” krediet over 5 
jaar en onze schuld op meer dan een jaar die binnen het jaar vervalt, blijft stabiel op 
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1.311.537,63 € en is vooral samengesteld uit 1.200.000 € voor de terugbetaling aan 
NMB-Heller voor het boekjaar 2005. 

1.6. De financiële schulden op ten hoogste een jaar dalen met 208.649,73 € om zich vast 
te leggen op 2.084.042,53 € wegens het invoeren van het “roll-over” krediet. 

1.7. De handelsschulden verminderen met 206.671,84 € tot 1.308.397,61 €. 
1.8. De schulden inzake belastingen, bezoldigingen en sociale lasten dalen met 

133.044,40 € tot 680.206,67 €. 
 

2. RESULTATENREKENING 
 

2.1. Tijdens het afgelopen boekjaar heeft de vennootschap een daling van zijn omzetcijfer 
gekend omwille van een belangrijke daling van haar verkoop in Frankrijk.  

2.2. De brutomarge daalt met 0,31% tot 48,89% van de omzet door de verkoop van 
oude voorraden, wat een wijziging van de 588.473 € vertegenwoordigt. 

2.3. De goederen en diensten verminderen met 257.475,08 € tot 2.532.998,01 € als 
gevolg van de besparingen gerealiseerd door het samenbrengen van onze twee 
structuren in Brussel. 

2.4. De loonmassa vermindert met 120.527,39 € tot 1.146.316,02 € als gevolg van de 
personeelsherstructurering in 2003. 

 
De bekomen resultaten rechtvaardigen het behoud van de waarderingsregels in het perspectief van de 
continuïteit. 
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6. Administratie en directie 
 

6.1 Raad van Bestuur 
 
6.1.1 Samenstelling (art. 14, 15 en 16 van de statuten) 
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur is samengesteld uit 
minstens drie leden, die niet noodzakelijk aandeelhouders moeten zijn. Eén van de bestuurders moet 
in ieder geval worden gekozen tussen de kandidaten voorgesteld door de titularissen van 
oprichtersbewijzen. 
 
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder, is hij verplicht van een permanente 
vertegenwoordiger aan te duiden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen, die het mandaat van bestuurder in naam en voor de rekening van deze 
rechtspersoon uitoefent. Het bestuursmandaat kan worden gecumuleerd met het uitoefenen van 
functies die worden geregeld met een arbeidscontract.  
 
De duur van het mandaat van de bestuurders kan niet meer dan zes jaar bedragen. Indien het aantal 
bestuurders, voor welke reden ook, onder het aantal daalt bepaald door de wet of de statuten, blijven 
de bestuurders, waarvan het mandaat afgelopen is, in functie zolang de algemene vergadering niet in 
hun vervanging heeft voorzien. 
 
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De bestuurders kunnen op elk ogenblik worden 
geschorst of afgezet door de algemene vergadering. In geval van een vacature in de raad van 
bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de 
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de 
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. 
 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders beslist door de algemene vergadering. 
 
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en, eventueel, een vice-voorzitter. 
 
De raad van bestuur van ZNJ bestaat uit de volgende leden: 
 
- Frans Grunchard, Voorzitter van de raad van bestuur 
- RG Management NV, vertegenwoordigd door René Grunchard, gedelegeerd bestuurder 
- Michel Fossaert, bestuurder; 
- Sabine Colson, waarneemster van SOGEPA (Waals Gewest). 
 
De mandaten van de voornoemde bestuurders zullen worden beëindigd na de algemene vergadering 
van 2007, met uitzondering van deze van Michel Fossaert, dewelke nog loopt tot de algemene 
vergadering van 2006. ZNJ wenst, na de afsluiting van het Bod, twee onafhankelijke bestuurders te 
benoemen, en een audit comité en een bezoldigingscomité samen te stellen, zoals voorgeschreven 
door de Code Lippens. Twee Chinese bestuurders van ZNJ hebben hun ontslag ingediend na afloop 
van de algemene vergadering van ZNJ van 28 oktober 2005 daar zij de mening toegedaan waren de 
verplichtingen verbonden aan de functie van bestuurders niet meer te kunnen nakomen daar zij hun 
woonplaats in het buitenland hebben. 
 
6.1.2 Vergaderingen (art. 17, 18 en 19 van de statuten) 
 
De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, een 
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het 
vereisen. Zij wordt gemiddeld twee maal per jaar bijeengeroepen. In april komt de raad samen met 
het oog op de goedkeuring van de jaarrekeningen alsook van het activiteitenverslag met betrekking 
tot het voorgaande boekjaar. Deze raad stelt tevens de resultaten van het eerste trimester van het 
lopende boekjaar voor. In september/oktober komt de raad samen om de rekeningen afgesloten op 
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datum van 30 juni van het lopende boekjaar te bespreken alsook de vooropgestelde resultaten op 
datum van 31 december van het lopende boekjaar.  
 
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste 
twee volle dagen vóór de vergadering per brief, fax, email of op een andere schriftelijke wijze 
verzonden. 
 
In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierna vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, 
kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in 
aanvulling op de hierboven vermelde wijzen van oproeping. 
 
De zittingen van de raad worden voorgezeten door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, eventueel 
door de vice-voorzitter of, bij afwezigheid van deze laatste, door een ander lid van de raad, aangeduid 
door zijn collega’s. 
 
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders 
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda. 
 
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden door middel van video-of 
telefoonconferentie. In dergelijk geval, wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van 
de vennootschap indien ten minste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de 
vennootschap. 
 
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van 
de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en 
beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap zulks 
vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen. Deze 
procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en het 
jaarverslag, of de beslissing over de verhoging van het kapitaal. Het schriftelijke voorstel en de 
schriftelijke instemming van de bestuurders worden gekleefd in het notulenboek van de raad van 
bestuur.  
 
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de 
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Iedere bestuurder kan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze alsook per email aan een 
andere bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te 
vertegenwoordigen, en er rechtens hem te stemmen. 
 
De bestuurder die, bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, 
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met een 
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich 
richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. In een dergelijk 
geval mag de bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze 
verrichting of beslissing noch aan de stemming hierover. Indien een meerderheid van de bestuurders 
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, roept de raad van bestuur binnen de kortst 
mogelijke termijn een algemene vergadering bijeen, die zal overgaan tot de benoeming van een 
bestuurder ad hoc. De bevoegdheden van deze laatste worden nauwkeurig omschreven in het besluit 
van benoeming. 
 
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval 
van staking van de stemmen, is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit 
doorslaggevend. Nochtans moet elke beslissing betreffende de delegatie of het dagelijkse beheer 
genomen worden met tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 
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De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens 
video- of telefoonconferentie, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden 
ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan 
de notulen gehecht. 
 
6.1.3 Bevoegdheden (art. 20 en 21 van de statuten) 
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor 
volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.  
 
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, 
zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen. De raad van bestuur kan, 
geheel of gedeeltelijk haar bevoegdheden delegeren aan een directiecomité binnen de grenzen 
voorzien door artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen. 
 
De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden, de toekenningen, de bezoldigingen en de 
vergoedingen van de personen vermeld in de voorgaande alinea. De raad van bestuur kan te allen 
tijde de desbetreffende beslissingen herroepen.  
 
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende 
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.  
 

6.2 Dagelijks beheer 
 
6.2.1 Dagelijks beheer (art. 24 van de statuten) 
 
De raad van bestuur mag het dagelijkse beheer van de onderneming toevertrouwen aan één of 
meerdere bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder(s) en/of aan één of meerdere 
personen die de titel dragen van directeur(s) zonder dat deze aandeelhouders dienen te zijn. 
 
Eenieder belast met het dagelijks beheer kan een deel van zijn bevoegdheden voor speciale en 
welbepaalde onderwerpen, delegeren aan een mandataris, die niet aandeelhouder of bestuurder moet 
zijn. 
 
De huidige gedelegeerde bestuurder van ZNJ is de onderneming RG Management NV, 
vertegenwoordigd door dhr. René Grunchard (59 jaar oud). Na het overlijden van zijn vader in 1964, 
studeerde hij af aan de universiteit (Industriële Wetenschappen) en neemt hij sinds zijn 18 jaar deel 
aan het beheer van GRUNO ET CHARDIN (ZNJ) om nadien gedelegeerd bestuurder te worden in 
1972. Zijn professionele loopbaan kende een start met de creatie en fabricage van kleding 
vervaardigd uit leder wat hij gedaan heeft tot 1988. Daarna heroriënteerde hij de onderneming op het 
creëren en ontwerpen van een kledingslijn voor een doelgroep gevormd door de min 25 jarigen, om 
sinds 1997 naar een kledingslijn voor vrouwen ouder dan 25 jaar te evolueren onder het merk ZNJ. 
Het is dankzij deze ervaring dat hij erin slaagde om ZNJ verder te beheren en te ontwikkelen in een 
snel veranderende markt.  
 
De gedelegeerd bestuurder van ZNJ wordt bijgestaan door de hieronder genoemde personen die elk 
deelnemen aan de strategische en operationele beslissingen van het bedrijf. Hij ziet elk van hen 
wekelijks op individuele basis om een stand van zaken op te maken van de verschillende lopende 
dossiers. Eén maal per maand wordt er een gezamenlijke vergadering georganiseerd om de 
bedrijfsresultaten voor de volgende onderdelen te analyseren: 
 

 Product 
 Commercieel 
 Financieel 
 Productie 
 Personeel 
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 Informatica 
 
Deze vergaderingen laten toe de productiviteit en rendabiliteit van de onderneming te verbeteren 
alsook de verbeteringsmaatregelen die moeten worden genomen binnen het kader van het interne 
proces van de vennootschap te definiëren. Daarnaast laten deze ook toe de strategieën voor de 
toekomstige ontwikkeling van ZNJ te bepalen. 
 
De gedelegeerd bestuurder komt eveneens vier maal per jaar samen met de personeelsleden samen 
teneinde hen toe te lichten wat de sterke en zwakke punten van de vennootschap op de lopende 
activiteiten zijn alsook om toelichting te geven bij de evolutie van de globale strategie van de 
onderneming. 
 
6.2.2 Kaderleden 
 
Florence Bricmaan (32 jaar). Zij is commercieel, marketing en product directeur sinds 2003. Zij 
rondde een tolken opleiding (Frans/Engels/Russisch) in Bergen af in 1993 om daarna een diploma in 
visuele en plastische kunsten te behalen in 1988 (Bergen) alsook een post-universitair diploma in 
marketing in 2003 (Brussel). Tussen 1998 en 2003 kende zij 3 professionele ervaringen waarvan 2 in 
de mode en in de fantasie juwelen sector. Zij begon bij ZNJ in 2003 als commercieel directeur waar 
zij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de internationale verkoop bij de agenten en de lokale 
partners. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het verkoopsteam. Als directeur marketing staat zij in 
voor de uitwerking van de commerciële strategie en de toepassing ervan met betrekking tot de 
producten, prijzen, distributiekanalen en promotie. Als directeur producten is zij verantwoordelijk voor 
het ontwerpen van de collectie: ontwerp, uitwerken, fabricage, verkoop (voor het in productie gaat). 
 
Bernard Quenon (35 jaar). Hij is administratief en financieel directeur sinds 2002. Hij begon zijn 
loopbaan in 1993 bij een groep gespecialiseerd in productie en distributie van bereide schotels. Als 
autodidact, werkte hij zich op binnen deze onderneming om na 7 jaar algemeen directeur te worden 
en het jaar nadien gedelegeerd bestuurder. Na een vertrouwenscrisis bij de aandeelhouders, voerde 
hij een grondige herstructurering door van de verschillende activiteiten van deze groep. Met de steun 
van de nieuwe aandeelhouders slaagde hij erin de verdere ontwikkeling van de activiteiten te 
herlanceren om nadien het management uit handen te geven. Bij ZNJ staat hij in voor het volledig 
financieel beheer alsook de boekhouding en het administratieve beheer van de onderneming. Het is 
onder zijn impuls dat ZNJ onder andere bepaalde beslissings- en beheersondersteuningen heeft 
ingevoerd. Daarnaast heeft hij de leiding over de departementen informatica en logistiek en neemt hij 
actief deel aan de verdere ontwikkeling van het retail netwerk. 
 
Christian Dorati (42 jaar). Hij is directeur productie. Hij werkt reeds meer dan 17 jaar bij ZNJ. 
Vandaag is hij verantwoordelijk voor het industrieel uitvoeren van de bestellingen. Hiertoe heeft hij de 
leiding over een team van 5 mensen: modellisten, een technische verantwoordelijke, een persoon 
belast met de relaties met de fabrikanten, een persoon verantwoordelijke belast met de aankopen en 
een codeur. Zijn functie bestaat erin te bepalen hoeveel er moet worden gefabriceerd, de budgetten 
en vooropgestelde draaiboeken op te stellen, de patronen te controleren en te verifiëren, de 
fabrikanten te bepalen, de onderhandelingen rond prijs en betalingsmodaliteiten te voeren, planning 
van productie en levering op te stellen, de aankoop van grondstoffen en accessoires te beheren en 
ook de opvolging van de productie en leveringen te verzorgen. 
 
Paulette Najman (52 jaar). Zij is directeur Human Resources. Zij werkt reeds sinds 33 jaar bij ZNJ. 
Zij begon haar loopbaan in de boekhouding, stapte nadien over naar informatica en verbleef ten slotte 
gedurende een periode van 4 maanden in Hong Kong en gedurende een periode van 2 jaar in Parijs 
om de representatiekantoren te leiden en verder uit te bouwen. Gedurende 12 jaar was ze eveneens 
verantwoordelijke voor de productie. Die verschillende ervaringen bieden nu voordelen bij haar 
huidige verantwoordelijkheden inzake human resources bij de vennootschap. 
  
6.2.3 Vertegenwoordiging (art. 25 van de statuten) 
 
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van 
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een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren, of door de personen belast met het 
dagelijkse bestuur.  
 
Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van 
vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee 
gezamenlijk optredende leden van het directiecomité; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs 
van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen. 
 
Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar 
handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met 
het dagelijkse bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk 
orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. 
 
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen 
de grenzen van hun opdracht. 
 
6.2.4 Overeenkomsten afgesloten met de bestuurders 
 
1/ Tussen Dhr. René Grunchard en ZNJ, dd. 15 oktober 2004 
 Onderwerp:  Ondergeschikte lening 
 Duur:  36 maanden 
 Terugbetaling bij vervaldag 
 Kapitaalbedrag: € 200.000 
 Rentevoet: 6% + risicopremie van 1,5% 
 Interesten jaarlijks te betalen 
 
2/ Tussen Dhr. René Grunchard en ZNJ, dd. 6 december 2004 
 Onderwerp: Ondergeschikte lening 
 Duur:  36 maanden 
 Terugbetaling bij vervaldag 
 Kapitaalbedrag: € 200.000 
 Rentevoet: 6% + risicopremie van 1,5% 
 Interesten jaarlijks te betalen 
 
De andere uitgekeerde bedragen (€ 140.000 in 2004 en € 350.000 in 2005) maken niet het ontwerp 
van overeenkomsten uit. Het voorschot van € 350.000 zal het onderwerp uitmaken van een 
overeenkomst dd. 31/12/2005 (cfr. n° a.i. in het hoofdstuk met betrekking tot de risicofactoren). Er 
dient te worden opgemerkt dat de heer Grunchard engagementen heeft ter waarde van een totaal 
bedrag van 1.073.405€ in de vorm van lopende rekeningen, ondergeschikte en achtergestelde 
leningen. 
 
6.2.5 Totale bezoldiging van de raad van bestuur 
 
Het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd. 
 
Plan van toekenning van de Aandelen 
 
Cfr. n° 3.2.2 
 
Informatie betreffende de transacties afgesloten met leden van de administratie en 
directie organen 
 
Niet bestaande 
 
6.2.6 Belangen van directieleden in het kapitaal van de emittent of bij 

belangrijke klanten of leveranciers van de emittent 
 
Cfr. n° 3.3.1 en 6.2.10 
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6.2.7 Leningen en waarborgen toegestaan of samengesteld ten 

voordele van de administratie en directie organen 
 
Niet bestaande 
 
6.2.8 Toegekende en uitgeoefende opties betreffende de sociale 

mandatarissen en de weddetrekkende 
 
Cfr. n° 3.2.2 
 
6.2.9 Belangstelling van het personeel 
 
Cfr. n° 3.2.2 
 
6.2.10 Betrekkingen tussen ZNJ en andere vennootschappen die met 

haar zouden verbinden via haar bestuurders of directieleden 
 
René Grunchard is aandeelhouder van de onderneming die het verkoopspunt onder het label ZNJ 
gevestigd in Brussel bezit (hij bezit 66,8% van het kapitaal). Het contract dat deze laatste verbindt 
met ZNJ is echter identiek aan deze die ZNJ verbindt met de andere winkels onder het label ZNJ. 
René Grunchard participeert tevens - samen met andere financiële beleggers - in de financiering van 
de opening van andere ZNJ boetieks (cfr. n° 4.3.3.1). Daarnaast zal hij ook deelnemen aan de 
financiering van de onderneming die in Azië zal worden opgericht in het kader van de Master 
Franchise dat ZNJ afgesloten heeft in de gebieden van Azië, de Stille Oceaan, Taiwan en de VS (cfr. 
n° 7.12). Ten slotte is René Grunchard aandeelhouder van ORCHESTRA BVBA die de meerderheid van 
de aandelen van GCI bevat (cfr. n° 5.1.2.4). 
 
Dhr. René Grunchard heeft ten slotte twee immateriële vaste activa toegewezen die een hypotheek 
vertegenwoordigen ter waarde van € 750.000 en een mandaat ter waarde van € 1.000.000. Hij heeft 
eveneens twee persoonlijke waarborgen gegeven ter waarde van € 1.000.000. 
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7. Recente evoluties en toekomstperspectieven 
 

7.1 Recente evoluties 
 
7.1.1 Quota herinvoering van 10 juni 2005 met China  
 
Zoals eerder aangeduid voorzagen de WTO-akkoorden dat tot 1 januari 2008, de invoerlanden de 
mogelijkheid hadden om een beschermingsclausule in te stellen tegen China in geval van een te snelle 
stijging van diens uitvoer. Tegenover de duizelingwekkende vooruitgang van de textielinvoer uit China 
en onder druk van de Europese producenten, werden de EU en China het op 10 juni 2005 eens om de 
stijging van de Chinese textielinvoer op de markt van de Gemeenschap tot einde 2007 te houden op 8 
tot 12,5%.  
 
Deze plotse herinvoering van de quota heeft de professionals uit de sector verrast. Hetzelfde gold 
voor ZNJ dat onverwachts werd geconfronteerd met belangrijke vertragingen in de leveringen: 
 
 sommige van haar producenten hebben verkozen van hun “grote afname”-klanten te 

bevoordeligen om te kunnen leveren vóór 20 juli 2005, de datum van de invoering van de 
quota. Dat heeft een aanpassing van de productieplanning veroorzaakt en dus van de 
leveringstermijnen; 

 
 sommige “grote afname“-concurrenten hebben een deel van hun productie gemigreerd naar 

andere landen die hen ook hebben bevoordeligd gelet op de gevraagde hoeveelheden en de 
aangeboden betalingsfaciliteiten, wat eveneens de leveringen van ZNJ heeft vertraagd; 

 
 sommige goederen zaten geblokkeerd aan de grenzen van de Europese Unie, daar de quota 

werden opgelegd, terwijl de bestellingen in sommige gevallen maanden voordien waren 
geplaatst zonder een dusdanige maatregel te voorzien. 

 
Door het feit dat ZNJ aan haar klanten per thema (geheel rok/vest/t-shirt, broek/vest/t-shirt) levert, 
werden door deze vertragingen sommige van deze thema’s onvolledig, en werd het dus onmogelijk ze 
uit te leveren. Om deze problemen op te lossen heeft ZNJ een bepaald aantal stappen ondernomen:  
 
 ZNJ heeft haar kwaliteitsverantwoordelijken naar de producenten gestuurd om de 

vooruitgang van haar producties te controleren en te bekomen dat deze in prioriteit worden 
uitgevoerd; 

 
 Voornoemde producenten hebben de beste oplossingen gezocht om de verzending van de 

goederen van ZNJ naar Europa mogelijk te maken; 
 
 Sommige producties werden overgebracht naar Oost-Europa om een leveringstermijn te 

waarborgen in overeenstemming met de verwachtingen van de ZNJ-klanten; 
 
 ZNJ heeft haar klanten verwittigd met een mailing die de problematiek van de Chinese quota 

uiteenzet en heeft ze op de hoogte gehouden van de evolutie van de leveringen. 
 
Gelijktijdig met deze verschillende maatregelen heeft de Europese Commissie, op 12 september 2005, 
het contract goedgekeurd, dat werd afgesloten met China op 5 september 2005 door Peter 
Mandelson, de Commissaris voor de Handel en de Chinese minister van Handel, Bo Xilai, om het 
vrijmaken van de geblokkeerde goederen te bekomen. Hieruit volgt dat alle goederen van ZNJ 
konden worden geleverd voor einde september, zoals de grafiek hieronder illustreert: 
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Hieruit volgt dat de invloed van deze herinvoering van de quota betrekkelijk beperkt zal geweest zijn 
op de omzet van ZNJ of op deze van haar klanten. Volgens de meest pessimistische ramingen zal de 
invloed van deze problematiek op de omzet van ZNJ minder bedragen dan 100.000 €. In termen van 
liquiditeiten vertaalt zich dit in een verschuiving van de omzet over anderhalve maand. De uitgaven 
zijn echter eveneens verschoven over dezelfde periode en dit in functie van de aankomstdata van de 
goederen, vermits de betalingen van deze laatste gebonden zijn aan aankomstdata bij de douane. 
 
Wat er ook van zij, voor de komende maanden zal ZNJ er over waken enkel te werken met de 
producenten die over de nodige quota beschikken, of met de producenten gevestigd buiten China. In 
ieder geval zal deze problematiek nog slechts de Lente/Zomer 2006 collecties en de Herfst/Winter 
2006 collecties aanbelangen, vermits de quota vanaf 2007 volledig zullen worden afgeschaft. 
 
7.1.2 Afsluiten van een belangrijk contract  
 
In haar commerciële ontwikkelingsstrategie heeft ZNJ recent een belangrijk partnership afgesloten, 
onder de vorm van een contract van Master Franchise voor China, Japan, de VS en Taiwan. 
Overeenkomstig de bepalingen daarvan heeft de Master Franchisé zich ertoe verbonden om een 
aantal boetieks te openen in deze verschillende landen om er de producten van ZNJ te 
commercialiseren. Om dit te doen heeft hij zich ertoe verbonden om aan ZNJ een toegangsrecht van 
2.500.000 USD over een periode van 7 jaar te betalen evenals royalties van 7,5% op de verkopen in 
het groot in deze verschillende landen. Hij heeft er zich bovendien toe verbonden de productie van de 
collecties die op zijn verkoopsterrein gecommercialiseerd worden, te financieren. 
 
Ten einde aan de noden van dit partnership tegemoet te komen, zal er een back-office productie en 
producten in Azië worden opgezet. Deze laatste zal de ontwikkeling van de prototypes, de aanbreng 
van de producten en de leveranciers, de controle van de kwaliteit van de productie, de opvolging van 
de orders, enz. op zich nemen. Hij voorziet tevens beroep te doen op een Aziatische logistieke 
medewerker voor de voorbereiding van de orders. Deze ontwikkelingen zullen ZNJ toelaten 
aanzienlijke besparingen te realiseren op het niveau van de kosten verbonden aan de logistiek, aan 
het expresvervoer en aan de informatica. Deze zullen ook toelaten de productiecyclus aanzienlijk in te 
korten en dus ook haar behoeften aan liquiditeiten te beperken. 
 
Niettegenstaande het feit dat dit partnership zeer recent getekend is door ZNJ, heeft ZNJ uit 
voorzichtigheid ervoor geopteerd, aangezien het partnership haar eerste effecten nog niet heeft 
getoond, deze laatste niet in haar resultaatprojecties op te nemen zoals die zijn voorgesteld onder 
punt 7.2. 
 

7.2 Toekomstperspectieven 
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De projecties die volgen, zijn gebaseerd op de schattingen, de projecties, en de huidige projecten van 
ZNJ, evenals op haar verwachtingen verbonden met gebeurtenissen en factoren buiten de controle 
van ZNJ. Zij zijn gerealiseerd zonder rekening te houden met de impact van het Bod op het eigen 
vermogen van ZNJ, en zonder rekening te houden met de impact van het Master Frachise contract 
voor China, Japan, de Verenigde Staten en Taiwan. 
 
7.2.1 Previsionele balansen (in duizenden eur) 
 
    2006 2007 2008 

ACTIVA         

VASTE ACTIVA 20/28 1.250 1.042 1.120

I. Oprichtingskosten 20 160 68 16

II. Immateriële vaste activa 21 426 435 516

III. Materiële vaste activa 22/27 471 396 395

A. Terreinen en gebouwen 22      

B. Installaties, gebouwen en uitrusting 23 8 0 0

C. Meubilair en rollend materieel 24 60 37 106

D. Leasing en soortgelijke rechten 25 2 0 0

E. Overige materiële vaste activa 26 401 358 289

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27      

IV. Financiële vaste activa 28 193 143 193

A. Verbonden ondernemingen 280/1 55 55 155

1. Deelnemingen 280 55 55 155

C. Overige financiële vaste activa 284/8 138 88 38

1. Aandelen 284     

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 138 88  38

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 9.880 11.631 13.180

V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 329 229 129

A. Handelsvorderingen 290 329 229 129

B. Overige vorderingen 291      

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 2.400 2.350 2.400

A. Voorraden 30/36 2.400 2.350 2.400

1. Grond- en hulpstoffen  30/31 600 600 600

2. Goederen in bewerking 32 500 450 500

3. Gereed product 33 1.300 1.300 1.300

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 4.445 4.389 4.533

A. Handelsvorderingen 40 4.365 4.344 4.488

B. Overige vorderingen 41 80 45 45

VIII. Geldbeleggingen 50/53      

A. Eigen aandelen 50      

B. Overige beleggingen 51/53      

IX. Liquide middelen 54/58 1.706 3.663 5.118

X. Overlopende rekeningen 490/1 1.000 1.000 1.000

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 11.130 12.673 14.300

 
PASSIVA   2006 2007 2008 

EIGEN VERMOGEN 10/15 3.496 4.641 6.109

I. Kapitaal 10 2.828 2.828 2.828

A. Geplaatst kapitaal 100 2.840 2.840 2.840

B. Niet opgevraagd kapitaal 101 -12 -12 -12

II. Uitgiftepremies 11     

III. Herwaarderingsmeerwaarden 12      

IV. Reserves 13 486 486 486

A. Wettelijke reserves 130 110 110 110

B. Onbeschikbare reserves  131 100 100 100
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1. Voor eigen aandelen 1310      

2. Overige 1311 100 100 100

C. Belastingvrije reserves 132     

D. Beschikbare reserves 133 276 276 276

V. Overgedragen winst 140 182 1.327 2.795

SCHULDEN 17/49 7.634 8.031 8.191

VIII. Schulden op meer dan één jaar 17 2.738 2.123 1.509

A. Financiële schulden 170/4 1.615 1.240 866

1. Achtergestelde leningen 170 232 207 183

2. Niet-achtergestelde obligatieleningen 171     

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 0 0 0

4. Kredietinstellingen 173 1.383 1.033 683

D. Overige schulden 178/9 1.123 883 643

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 4.821 5.833 6.607

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 394 375 375

B. Financiële schulden 43 2.050 2.100 2.150

1. Kredietinstellingen 430/8 900 900 900

2. Overige leningen 439 1.150 1.200 1.250

C. Handelsschulden 44 1.532 1.832 1.870

1. Leveranciers 440/4 1.282 1.532 1.590

2. Te betalen wissels 441 250 300 281

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46     

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 810 1.491 2.177

1. Belastingen 450/3 562 1.234 1.911

2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 248 257 267

F. Overige schulden 47/48 35 35 35

X. Overlopende rekeningen 492/3 75 75 75

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 11.130 12.672 14.300
 
7.2.2 Previsionele resultatenrekeningen (in duizenden eur) 
 

 2006 2007 2008 
Verkopen en prestaties        11.000.000 €        12.500.000 €        13.000.000 € 
Omzet        10.385.000 €        12.585.000 €        13.085.000 € 
Wijzigingen in de voorraad -             650.000 €                 50.000 €                 50.000 € 
Overige bedrijfsopbrengsten                 35.000 €                 35.000 €                 35.000 € 
Aankopen -          4.750.000 € -          5.750.000 € -          5.800.000 € 
Bruto marge          5.635.000 €          6.835.000 €          7.285.000 € 
  51,23% 54,68% 56,04%
Diensten en commissies -          2.600.000 € -          2.650.000 € -          2.700.000 € 
Toegevoegde waarde          3.035.000 €          4.185.000 €          4.585.000 € 
Arbeidskosten -          1.300.000 € -          1.350.000 € -          1.400.000 € 
Andere bedrijfskosten -               12.500 € -               12.500 € -               12.500 € 
EBITDA          1.722.500 €          2.822.500 €          3.172.500 € 
Afschrijvingen -             370.000 € -             347.000 € -             317.000 € 
Voorzieningen en waardeverminderingen -             100.000 € -             100.000 € -   € 
 
Bedrijfsresultaat          1.252.500 €          2.375.500 €          2.855.500 € 
Bedrijfskosten                 15.000 €                 15.000 €                 15.000 € 
Financiële kosten -             500.000 € -             450.000 € -             400.000 € 
Uitzonderlijke opbrengsten                 25.000 €                 25.000 €                 25.000 € 
Uitzonderlijke kosten -               30.000 € -               30.000 € -               30.000 € 
Bedrijfsresultaat vóór belastingen             762.500 €          1.935.500 €          2.465.500 € 
Uitgestelde belastingen    
Belasting op het resultaat               332.475 €               789.945 €               996.645 € 
Over te brengen resultaat               430.025 €            1.145.555 €            1.468.855 € 
Balansmatige Cash-Flow              900.025 €          1.592.555 €          1.785.855 € 
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7.2.3 Tabel van de previsionele financiering (in duizenden eur) 
 
  2006 2007 2008 

    

Zelffinancieringscapaciteit      900      1.593      1.786    

Netto resultaat      430      1.146      1.469    

Afschrijvingen      370         347         317    

Voorzieningen      100         100      

        

Bronnen   1.050      1.743      1.886    

Zelffinancieringscapaciteit      900      1.593      1.786    

Afname van de financiële vaste activa       50          50             -    

Afname van de vorderingen op meer dan één jaar      100         100         100    

        

Aanwending      797         774         719    

Uitkering van dividenden          -             -      

Aankoop van vaste activa      190         190         345    

Afname eigen vermogen          -             -             -    

Verhoging van de financiële vaste activa           50    

Terugbetaling van de financiële schulden      607         584         324    

        

Wijzigingen van het globale netto bedrijfskapitaal      253         969      1.167    

        

Aanwending van de bronnen          -          78         194    

Aangroei voorraden          -             -          50    

Aangroei handelsvorderingen          -          78         144    

        

Aangroei van de bronnen   1.383      1.066         724    

Afname voorraden      650          50             -    

Afname handelsvorderingen      222             -             -    

Afname andere vorderingen      105          35             -    

Afname van de overlopende rekeningen van het actief          -             -             -    

Aangroei handelsschulden      113         300          38    
Aangroei van de schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale 
lasten      293         681         686    

Behoeften boekjaar in bedrijfskapitaal          -             -             -    

Netto vrijmaken van bedrijfskapitaal   1.383         988         530    

        

Netto wijziging van de liquide middelen   1.636      1.957      1.697    
 
7.2.4 Weerhouden hypotheses  
 
7.2.4.1 Omzet 
 
Elke nieuwe collectie wordt gecommercialiseerd vooraleer zij in productie gaat zodat ZNJ een goed 
zicht heeft op de resultaten over 6 maanden. ZNJ weet derhalve precies welke haar resultaten zullen 
zijn voor het eerste semester 2006. Voor het overige heeft ZNJ als hypothese en verhoging van haar 
“Multimerken“ klanten van 2,5% per jaar weerhouden. ZNJ is trouwens van mening te kunnen 
overgaan tot de opening van 3 nieuwe verkooppunten onder de merknaam ZNJ in 2006, waarvan één 
in Frankrijk en twee in België. Elk van hen zal voor het boekjaar 2006 een gemiddelde omzet van 
100.000€ halen. Voor 2007 voorziet ZNJ de opening van 8 nieuwe verkooppunten onder de 
merknaam ZNJ in Frankrijk (ter vergelijking, 6 winkels onder de merknaam ZNJ werden geopend 
tussen oktober 2004 en mei 2005 in minder dan 7 maanden). Deze openingen zullen het resultaat zijn 
van de prestaties van ZNJ en Novalys in het kader van de ontwikkeling in franchise op de Franse 
markt. Elk verkooppunt realiseert een omzet van 100.000€. 
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De wijziging van de voorraad verklaart zich door de progressieve overgang van de productie “tegen 
maakloon” naar de productie van “Afgewerkte producten” wat leidt tot een daling van de goederen in 
bewerking, grondstoffen en hulpstoffen. ZNJ schat dat deze voorraden tot nul herleid zullen worden 
in 2008. 
 
7.2.4.2 Marge 
 
In het kader van haar ontwikkelingsstrategie van haar producties in Azië voorziet ZNJ een 
aanhoudende verhoging van haar bruto marge. Deze verhoging zal het resultaat zijn van de verhoging 
van de omzet en van de vermindering van de productiekosten ingevolge de progressief doorgevoerde 
outsourcing van de productie van haar collecties naar Azië. Zelfs indien de verkoopprijzen zouden 
moeten dalen, zal de invloed op de marge beperkt worden gezien het groeipotentieel van de omzet en 
de voorzichtige hypotheses toegepast op het aantal nieuwe verkooppunten. 
 
7.2.4.3 Diensten en diverse goederen 
 
ZNJ verwacht de stabilisering van haar operationele kosten dankzij haar herstructureringen van 2003 
en 2004. De hereniging van haar twee structuren en de outsourcing van haar logistiek naar Azië 
zouden ZNJ moeten toelaten bijkomende middelen vrij te maken om publicitaire campagnes te 
realiseren die haar naambekendheid en haar imago moeten verstevigen. 
  
7.2.4.4 Loonmassa 
 
De loonmassa zou stabiel moeten blijven voor het boekjaar 2005 en lichtjes stijgen in 2006 en in 2007 
tengevolge van de verwezenlijkte aanwervingen ten einde het commerciële departement te 
versterken. Deze aanwervingen hebben betrekking op de commerciële directrice en de 
uitvoerverantwoordelijke. 
 
7.2.4.5 Afschrijvingen 
 
De belangrijkste afschrijfbare investeringen zijn de volgende: 
 

 2006 2007 2008 
    
Andere uitbatingskosten Retail 150.000 € 150.000 € 250.000 € 
Meubilair 2.500 € 2.500 € 15.000 € 
Informatica 12.500 € 12.500 € 30.000 € 
Aanpassingswerken bureel 25.000 € 25.000 €  
Diversen   50.000 € 
Total 190.000 € 190.000 € 345.000 € 

 
  
De post retail omvat het opstellen van een franchisecontract en de internationale master franchise, 
alsook de implementatie van operationele procedures, van het concept en van de realisatie van de 
stand die zal worden gebruikt tijdens de verschillende franchisebeurzen. De andere posten betreffen 
de verschillende te realiseren kantoorinrichtingen en de modernisering van de verschillende 
informaticasystemen. De post divers is aangeduid ten titel van reserve op toekomstige investeringen, 
zoals de uiteindelijke informatisering van het departement van de producten voor de opvolging van de 
collecties. 
 
In termen van afschrijfbare investeringen, betreft de post deelnemingen de middelen die ZNJ zal 
investeren in vennootschappen met verkooppunten onder de merknaam ZNJ die bestemd zijn voor de 
ontwikkeling van haar franchises. 
 

 2006 2007 2008 
    
Deelnemingen 50.000 € 50.000 € 100.000 € 
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7.2.4.6 Financiële lasten 
 
Deze zouden een sterke daling moeten kennen wegens als gevolg van de overname van het NMB-
Heller krediet door de ING bank aan een rentevoet die lager ligt dan van 2% enerzijds, en anderzijds 
dank zij de omzetting van het ING kaskrediet in een voorschot op vaste termijn. 
 
7.2.4.7 Bedrijfsresultaat voor belastingen 
 
Het bedrijfsresultaat zou een aangroeiende groei moeten kennen dankzij een aanhoudende 
verbetering van het financiële beheer van ZNJ. In 2002 bedroeg deze 5% van de omzet. Het zou 
respectievelijk 8% in 2005 en 19% in 2007 bereiken. 
 
7.2.4.8 Belastingen 
 
In het businessplan is de reële gemiddelde belastingvoet van de vennootschap, zijnde 39% 
vermeerderd met de VU (uitgaven die fiscaal niet worden aanvaard) van 95.000 €, in rekening 
gebracht. 
 
7.2.4.9 Nood aan werkkapitaal 
 
De sterke daling die de vennootschap in de nood aan bedrijfskapitaal zou moeten ervaren, wordt 
verantwoord door de progressieve verandering van de politiek van ZNJ betreffende de productie van 
nieuwe collecties. ZNJ vermindert sterk haar productie “tegen maakloon”. Op die manier is zij niet 
meer verplicht om vooraf de grondstoffen en de hulpstoffen noodzakelijk voor de fabricatie van haar 
collecties te financieren. Zij migreert inderdaad progressief naar een productie van “afgewerkte 
producten”, waarvoor de aankoop van de grondstoffen en de hulpstoffen ten laste wordt genomen 
door de fabrikant, ZNJ betaalt de producten slechts eenmaal ze zijn geleverd. 
 
ZNJ verwacht anderzijds geen sterke stijging van de posten “leveranciers” en “klanten”. Terzake zou 
het bedrag van de klantenvorderingen via een strikt beheer van het debiteurenrisico (zie n° 4.3.3.1) 
slechts een zwakke stijging mogen kennen. Daaruit volgt dat de nood aan werkkapitaal van ZNJ een 
belangrijke daling zou moeten kennen in de loop van de volgende maanden omwille van een sterke 
daling van de voorraad grondstoffen, hulpstoffen en goederen in bewerking. Deze nood aan 
werkkapitaal zou zich vervolgens progressief moeten stabiliseren. 
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Exemplaar bestemd voor de belegger 
 

Gruno et Chardin 

ZNJ 
Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht 

Barastraat 135 
1070 Brussel 

RPR Brussel 0412.086.682 
 

Bod tot openbare inschrijving op maximum 300.000 nieuwe 
Aandelen, Over-inschrijvingsoptie inbegrepen, voortkomend uit 

een kapitaalverhoging, aan de vastgestelde prijs van 5€ per 
Aandeel 

 
BULLETIN DER INTEKENINGEN 

(in twee exemplaren op te stellen overeenkomstig de wettelijke bepalingen) 
Gelieve deze in drukletters in te vullen 

 
Ik, ondergetekende, (naam) ……………………..……………………………………………….. (voornaam) ………………………………………. 

handelend in naam van de onderneming ………………………………………..…………………………………………………………………….……………. 

Domicilie of maatschappelijke zetel (straat) 

……………………………………………………………….. 

(nr) ……………………………………………… 

te  (postcode) ……………………….………… (plaats) ………………………….…………………………………………………………………… 

 
 
Verklaar hierbij, na kennis te hebben genomen van de hierbijgevoegde prospectus, met in het bijzonder de opmerking met betrekking tot het 
verhoogde risico verbonden aan de aangeboden aandelen, alsook het hoofdstuk "Risicofactoren" en de inlichtingen betreffende de taxatie van 
b€sverrichtingen en de aflevering van effecten, 
 
te willen intekenen op ……………….……..… aandelen ZNJ tegen de prijs van 5 € aandeel (kosten inbegrepen).  
 
De beleggers wordt gevraagd inlichtingen in te winnen rond de eventuele kosten die door de financiële instellingen - andere dan de 
beursvennootschap MELICE & Cie - kunnen worden aangerekend en die door hen moeten worden gedragen. 
 
Ter bevestiging van mijn intekening : 
 
 Betaal ik de som van € …………………………………………….......  
 Geef ik opdracht tot het debiteren van mijn rekening voor een bedrag van € 

…………………………..….. 
rekeningnummer ………………………….................. 

 Verklaar ik dat de som van € ……………………………………..….. gestort zal worden op de volgende rekening : 
 

  310-1298757-13 van  MELICE & Cie  
 

 
met vermelding van « ZNJ », en dit voor een waarde equivalent aan het aantal aandelen waarop ingetekend werd, en dit ten vroegste op de 
derde werkdag volgende op de publicatie van het advies met betrekking tot het Niet Prioritair Bod van Euronext, overeenkomstig met de 
bepalingan opgenomen in deze prospectus. Ik verbind me tot het aanvaarden van de eventuele verdeling van de aandelen zoals deze 
uitgevoerd zou worden. 
 
Ik aanvaard dat de aandelen me in gedematerialiseerde vorm zullen worden geleverd, in afwachting van een eventuele aflevering. 
 
 
Opgemaakt in twee exemplaren ……………………………………….……….………., op …………………..…………………………………………… 
  
(handtekening van de intekenaar) 
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Exemplaar bestemd voor de financiële instelling 
 

Gruno et Chardin 

ZNJ 
Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht 

Barastraat 135 
1070 Brussel 

RPR Brussel 0412.086.682 
 

Bod tot openbare inschrijving op maximum 300.000 nieuwe 
Aandelen, Over-inschrijvingsoptie inbegrepen, voortkomend uit 

een kapitaalverhoging, aan de vastgestelde prijs van 5€ per 
Aandeel 

 
BULLETIN DER INTEKENINGEN 

(in twee exemplaren op te stellen overeenkomstig de wettelijke bepalingen) 
Gelieve deze in drukletters in te vullen 

 
Ik, ondergetekende, (naam) ……………………..……………………………………………….. (voornaam) ………………………………………. 

handelend in naam van de onderneming ………………………………………..…………………………………………………………………….……………. 

Domicilie of maatschappelijke zetel (straat) 

……………………………………………………………….. 

(nr) ……………………………………………… 

te  (postcode) ……………………….………… (plaats) ………………………….…………………………………………………………………… 

 
 
Verklaar hierbij, na kennis te hebben genomen van de hierbijgevoegde prospectus, met in het bijzonder de opmerking met betrekking tot het 
verhoogde risico verbonden aan de aangeboden aandelen, alsook het hoofdstuk "Risicofactoren" en de inlichtingen betreffende de taxatie van 
b€sverrichtingen en de aflevering van effecten, 
 
te willen intekenen op ……………….……..… aandelen ZNJ tegen de prijs van 5 € aandeel (kosten inbegrepen).  
 
De beleggers wordt gevraagd inlichtingen in te winnen rond de eventuele kosten die door de financiële instellingen - andere dan de 
b€svennootschap MELICE & Cie - kunnen worden aangerekend en die door hen moeten worden gedragen. 
 
Ter bevestiging van mijn intekening : 
 
 Betaal ik de som van € …………………………………………….......  
 Geef ik opdracht tot het debiteren van mijn rekening voor een bedrag van € 

…………………………..….. 
rekeningnummer ………………………….................. 

 Verklaar ik dat de som van € ……………………………………..….. gestort zal worden op de volgende rekening : 
 

  310-1298757-13 van  MELICE & Cie  
 

 
met vermelding van « ZNJ », en dit voor een waarde equivalent aan het aantal aandelen waarop ingetekend werd, en dit ten vroegste op de 
derde werkdag volgende op de publicatie van het advies met betrekking tot het Niet Prioritair Bod van Euronext, overeenkomstig met de 
bepalingan opgenomen in deze prospectus. Ik verbind me tot het aanvaarden van de eventuele verdeling van de aandelen zoals deze 
uitgevoerd zou worden. 
 
Ik aanvaard dat de aandelen me in gedematerialiseerde vorm zullen worden geleverd, in afwachting van een eventuele aflevering. 
 
 
Opgemaakt in twee exemplaren ……………………………………….……….………., op …………………..…………………………………………… 
  
(handtekening van de intekenaar)  

 


