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VERSLAG ·VAN DE DIRECTIE

MIJNE HEEREN,

Overeenkomstig de wet en onze statuten, hebben wij de eer U het
verslag aan te bieden evenals de rekeningen over ons 118" maatschap-
pelijk boekjaar geëindigd op 31 December 1940.

De tragische gebeurtenissen die ons land beleeft, laten ons niet toe
aan het verslag de gewone vorm en omvang te geven.

De wereldeconomie werd tot in haar grondvesten geschokt door
de vijandelijkheden waarin België betrokken werd en die hun ver-
deren voortgang hebben. Het ware op zijn minst voorbarig van .nu af
reeds de uitwerksels van den oorlog op de economie der verschillende
landen te willen onderscheiden en voorspellingen te doen aangaande de
tendenzen die later zullen zegevieren.

Om soortgelijke redenen, zullen wij dit jaar niet overgaan tot de
beschrijving van de meest kenmerkende aspecten van den zakengang
in de bijzondere sectoren van onze nationale economie en van de onder-
nemingen warin wij belangen bezitten. De aanduidingen die wij dien-
aangaande zouden kunnen verstrekken hebben betrekking tot een

----------------------- ------------------
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toestand die, als gevolg van den oorlog en van de bezetting van ons land,
diepe wijzigingen heeft ondergaan. De toekomst van onze economie is
trouwens nog te onzeker opdat wij het zoudenaandurven er eemge
beschouwingen over te geven.

Nochtans, gesterkt door de leer van het verleden en door het klaar
besef van de kwaliteiten van ons volk, hebben wij de onwrikbare over-
tuiging dat het een gelukkige toekomst zal terugvinden indien het,
vereenigd rond zijn Koning, eendrachtig blijft en trouw de tradities die
zijn grootheid maken in eere houdt. Aldus, zalons volk na den oorlog de
benijdenswaardige plaats terugvinden die het door zijn noesten arbeid en
zijn volharding in de groote familie der volkeren had weten te bernach-
tigen.

** *

Wij hebben, zonder eenig voorbehoud, onze medehulp verleend aan
de verschillende stichtingen en werken ingericht om te voorzien in de
behoeften ontstaan uit de tegenwoordige omstandigheden. Getrouwaan
een meer dan honderdjarige traditie, zullen wij niet afwijken van deze
patriotische saamhoerigheid op economisch en maatschappelijk gebied.

***

Wij gaan over tot te bespreking van de Balans :



PASSIVA
A. tegenover de Vennootschap zelf :

MaatschappelijkFonds:636.800 Reservedeelen. . fr.
Niet beschikbare uitgifte-

.» 288.000.000,»

.» 879.360.000,»
fr. 1.963.360.000,»

. fr. 12.500.000, ))
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premIe. .
Reservefonds.

Provisie .
B. van de Vennootschap tegenover derden :

Obligaties van de Société
Générale. . . . . . fr. 386.263.000,»

Obligaties 3 t. h. van de
Manufactures de Glaces. )) 266.500, »

Obligaties 3 t. h. van de
Ch. de fer du Nord de la
Belgique. . . . . .» 6.916.000, »

Obligaties 4 t. h. van de
Banque Belge pr l'Etranger )) 2.500.000, »

Deposito's op termijn van
Filialen. . . » 379.632.680,55

Crediteure rekeningen en diversen . fr.
Orderekeningen :

Diverse rekeningen.. . fr. 655.648.767,55
Statutaire Borgtochten . li Pro Memoria

796.000.000, »

775.578.180,55
82.836.049,48

Winstsaldo .
655.648.767,55

. fr. 44.578AOO, »

Totaal. . fr. 3.534.501.397,58
ACTIVA

Gebouwen en meubilair. . fr.
Portefeuille :

Obligaties. . . . . . . fr. 5. 1 10 AOO, »

Aandeelen in verscheidene
vennootschappen. .)) 2.581.367A72,47

Te verzilveren waarden :
Syndiceten. Participaties en Titels . . fr.

Kas en Bank . . . . . . . . »

Rekeningen-courant en diversen . . »
Orderekeningen :

Diverse rekeningen.. . fr. 655.648.767,55
Statutaire Borgtochten .» Pro Memoria

15.000.000, »

2.586A77.872,47

123.251.371,35
J 00.077.326,42
54.046.059,79

655.648.767,55
Totaal. . fr. 3.534.501.397,58

Balans.
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PASSIVA
Maatschappelijk

fonds.

Op I Januari 1940, bedroeg het maatschappelijk fonds, vermeerderd
met de statutaire voorafnemingen op de winst over
)939 . . fr. 1.963.360.000,))
vertegenwoordigd door 636.000 Reservedeelen en
begrijpende: het eigenlijk kapitaal groot . . fr. 796.000.000, »

en de Reserves . . » 1.167.360.000,))
Op de winsten over 1940, wordt het statutair be-

drag voorafgenomen van. . fr. 4.460.000, »

zoodat het maatschappelijk fonds zal bedragen. fr. 1.967.820.000,))

Verleden jaar hadden wij, met het oog op verschei-
dene gebeurlijkheden, een provisierekening gevormd
van. . . fr.
waarop wij dit jaar een bedrag van .

hebben afgenomen.

Deze rekening is aldus teruggebracht op.

waarover later zal kunnen beschikt worden.

· ))

42.000.000, »

29.500.000, »

· fr. 12.500.000, ))

Opvorderbaar Op termijn is opvorderbaar .
op termijn.

samengesteld als volgt :
· fr. 775.578.180,55

de obligaties voor . . fr. 395.945.500, ))
379.632.680,55de deposito's van Filialen voor fr.

Om te voorzien in de terugbetaling van de obliga-
ties verschijnende tijdens het laatste kwartaal van
1940 en in 1941, hebben wij de uitgifte besloten van
een nieuwe tranche groot 200 millioen frank obliga-
ties 4 112 t. h., terugbetaalbaar vijf jaar na datum
van uitgifte.

Op 31 December 1940, bereikt het uitstaand be-
drag aan niet verschenen obli-
gaties . fr.
tegen, op 31 December 1939 . »

395.945.500, »

343.120.000, »

-hetzij een vermeerdering van . fr~ 52.825.500, »
========
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Na afrekening van de lasten, belastingen en allerlei, bedraagt het

winstsaldo over het boekjaar 1940 . . fr. 56.588.492,42

De inkomsten opgeleverd door de titels van onze Portefeuille ZIJn

merkelijk geringer geweest dan deze van vorig jaar: tengevolge van

de gebeurtenissen, hebben verscheidene vennootschappen hun dividend

verminderd, andere verkeerden in de onmogelijkheid hun balans op te

maken, enkele moeten de vereischte toelating afwachten om over te gaan

tot de betaling van het dividend dat zij voornemens waren uit te

keeren en, ten slotte, heeft de onderbreking van het verkeer de mnmg

verhinderd van de dividenden die door zekere vreemde vennootschap-

pen betaalbaar werden gesteld.

Van den anderen kant, kwamen zich dit jaar bij de normale lasten de

bijdragen voegen aan de werken voor onderlinge hulpverleening waar-

aan de tegenwoordige tragische omstandigheden het ons tot plicht maken

mede te werken.

Wij betwijfelen niet dat gij uwe .goedkeuring zult hechten aan deze

uitgaven die onder een afzonderlijke rubriek van de rekening van Win~

sten en Verliezen worden opgenomen.

Op het winstsaldo van

stellen wij U voor een bedrag van.

. fr. 56.588.492,42

12.010.092,42• »

aan verscheidene afschrijvingen te besteden, hetgeen

een beschikbaar saldo zou overlaten van. . fr.

dat als volgt zou worden uitgekeerd :

44.578.400, »

aan het Reservefonds . fr.

statutair dividend van 5 t. h.

op 636.800 Reservedeelen, of

fr. 62,50 per titel. »

aan het Weldadigheidsfonds »

Totaal. . fr.

4.446.000, »

39.800.000, »

318.400, »

44.578.400. »

Winsten en
Verliezen.



ACTIVA
Gebouwen

Portefeuille
« Obligaties »

Aandeelen van
verscheidene

vennootschappen
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De coupon (Nr 37) van het Reservedeel zou betaalbaar zijn met
fr. 62,50 netto, vanaf J Maart J 94 J •

Daar onze onroerende bezittingen geen wijzigingen hebben ondergaan,
worden zij gehandhaafd op . . fr. J 5.000.000, »

De portefeuille « Obligaties » is onveranderd op fr. 5.110.400, »

Saldo op 3 1 December 1939 .
» » 3 1 December 1940 .

· fr. 2.592.871.758,72
· fr. 2.581.367.472,47

vermindering. 11.504.286,25· fr.

Binnengekomen zijn onder andere :

Fr. 10.000.000 nominaal aandeelen van -de Emissiebank, vrijgestort met
20 t. h.

1.000 aandeelen van fr. 5.000 vrijgestort met fr. 250 van de Samen-
werkende Vennootschap Kas van Voorschotten en Leeningen.

Fr. 170 per titel werd gestort op
55.014 nieuwe maatsch. aandeelen Charbonnages de Houthalen.

Uitgegaan zijn :

15.000 aandeelen Minétain
7.480

401

» Sogechim
Verreries de Mariemont»

19.714 maatsch. aand. Charbonnages de Houthalen
2.000 aandeelen Traction et Electricité
2.500 aandeelen Banque Générale du Luxembourg.

Fr. ISO per titel werd terugbetaald op
4.500 aandeelen Chemins de Fer du Bas-Congo au Katanga.
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Saldo op 31 December 1939 . . fr.

» » 3 1 December 1940 . fr.
vermindering. . fr.

136.051.614,37

123.251.371,35

12.800.243,02

Syndicaten,
Participaties

en Titels.

Verscheidene participaties en verrichtingen op titels werden tijdens

het dienstjaar geliquideerd, hetzij bij verkoop, hetzij bij uitkeering van

niet verkochte waarden.

Gezien de nieuwe richting sinds verscheidene jaren ingeslagen door

enkele bankinstellingen in Midden Europa en in de Balkanstaten waarin

wij belangen bezaten, hadden wij besloten onze verbintenissen in deze

landen te verminderen. Wij werden in de gelegenheid gesteld dit plan

onder bevredigende voorwaarden gedeeltelijk ten uitvoer te brengen.

De debiteure rekeningen-courant en diversen bedra-

gen . fr. 54.046.059,79

Debiteure
rekeningen
courant en

diversen.

; *
* *

Tweemaal in minder dan één Jaar, werd onze Algemeene Raad m Administratie.

rouw gebracht.

In Maart 1940, overleed M. Edmond Solvay, Voorzitter van den Raad

van Commissarissen, die ons sinds drie en twintig jaar, met onvermin-

derde toewijding en volkomen hoffelijkheid, de medewerking van zijn

schranderen geest en van zijn groote zakenkennis verleende.

Heelonlangs, op 13 Januari, heeft de dood ons M. Léon Eliat, Com-

missaris, ontnomen, wiens mandaat door de vergadering van November Il.
vernieuwd werd. Deel uitmakend van den Raad van Commissarissen sinds

1925, heeft M. Eliat door zijn bevoegdheid, zijn helderen geest, zijn

steeds wakkere aandacht, aan onze Instelling groote diensten bewezen.
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Wij betwijfelen niet dat gij U zult aansluiten bij de hulde die WlJ

aan de nagedachtenis van deze kostbare en onderscheiden medewer-
kers hebben gebracht.

De algemeene vergadering' van 26 November '940 heeft M. Willy de
Munck, Directeur, herkozen voor een termijn van zes jaar, ingaande met

Januari '94'.
Op dezelfde vergadering werd het mandaat van M. Henri Vermeulen,

Commissaris, voor drie jaar vernieuwd, vanaf' Januari 194'.
Ten slotte, werd de H. Baron Hankar tot Commissaris benoemd, In

vervanging van M. Edmond Solvay,overleden; zijn mandaat zal eindigen
op 3' December 1943.

Brussel, 14 Januari 1941.

De Gouverneur,

A. GALOPIN.
De Secreiaris,

R. DEPAS.



VERSLAG VAN DEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

MIJNE HEEREN,

Wij werden diep beproefd door het verlies van den Heer Edmond
Solvay, in Maart 1940, en door dit van den Heer Léon Eliat, in

Januari 1941.
De Heer Solvay maakte sinds drie en twintig jaar deel uit van

onzen Raad waarvan hij, sinds 1938, het voorzitterschap waarnam. De
Heer Eliat, sedert vijftien jaar Commissaris, had de functies van voor-
zitter van M. Solvay overgenomen.

Wij betuigen deze beide medewerkers onze dankbaarheid voor de
kostbare en toegenegen medewerking die zij ons verleend hebben en wij
sluiten ons aan bij de hulde door de Directie gebracht aan deze trouwe
en betreurde vrienden van het Huis.

Overeenkomstig de wet en de statuten, hebben wij de eer U verslag
uit te brengen over de uitvoering van onze opdracht tijdens het jaar

1940.
Over de maatschappelijke zaken en den toestand van verscheidene

vennootschappen werden wij tijdens de maandelijksche vergaderingen
van den Algemeenen Raad ingelicht.
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Wij hebben de Balans en Rekening van Winsten en Verliezen afge-
sloten op 3 1 December 1940 nagezien, alsmede de posten van de activa
en van de passiva, en wij hebben ze volkomen in overstemming bevon-
den met de boekingen en bescheiden.

Wij stellen U dus voor de Balans, de Rekening van Winsten en Ver-
liezen en de uitkeering van de winst die U worden voorgelegd goed te
keuren.

Brussel, 28 Januari 1941.

DE COMMISSARISSEN:

De Voorzitter: Bon A. DE MONTPELLIER DE VEDRIN

Bon DE TRANNOY

Gr. DE PATOUL

H. GOFFINET

Gr. L. CORNET DE WAYs-RUART

I. ORBAN

BOil HANKAR.

De Verslaggever:

H. VERMEULEN.



BALANS
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 1940
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ACTIVA
BALANSAFGESLOTEN

Onroerend.

Gebouwen en Meubilair. .

Omzetbaar.

Portefeuille :

Obligaties . . . fr. 5.110.400. ))

. fr.

. fr

))

15.000.000. ))

))

2.586.477.872,47

123.251.371,35

100.077.326.42
54.046.059,79

655.648.767,55

Fr. 3.534.501.397.58

De Vice-Gouverneur,
G. BLAISE. De Directeurs,

Aandeelen van verscheidene Ven-
nootschappen . )) 2.581.367.472,47

Te verzilveren waarden :

Syndicaten, Participaties en Titels.

Kas en Bank
Rekeningen-courant en diversen

Orderekeningen.

Diverse Rekeningen

Neergelegde statutaire borgtochten

. fr. 655.648.767,55

Pro Memoria

Afgesloten in zitting van den Raad van de Directie van 14 Januari 1941.

A. BEMELMANS, AUG. CALLENS, BOll CARTON DE WIART.

A. D'HEUR, W. DE MUNCK, E. STEIN, A. STOCLET.

De Secretaris,

R. DEPAS.

De Gouverneur,
A. GALOPIN.
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OP 31 DECEMBER 1940
PASSIVA

Niet opvorderbaar.

Maatschappelijk Fonds :

636.800 Reservedeelen . fr. 796.000.000, »
288.000.000, ))
879.360.000, »

Premie op Uitgifte 1929. niet beschikbaar. ))
Reserve ))

Provisie

Opvorderbaar op termijn.

Obligaties Société Générale. . Fr. 386.263.000,»
Obligaties 3 t. h. Manufactures de

Glaces, enz. »

Obligaties 3 t. h. Sté des Chemins de
fer du Nord de la Belgique . ))

Obligaties 4 t. h. Banque Belge pour
l'Etranger . »

Deposito's op termijn van Filialen. »

266.500. ))

6.916.000, ))

2.500.000. »

379.632.680,55

Crediteure Rekeningen en' diversen .

Orderekeningen.

Diverse Rekeningen . fr. 655.648.767,55
Neerleggers van statutaire borgtochten Pro Memoria

Winst

. fr.

. fr.

. fr.

1.963.360.000, »
12.500.000, ))

775.578.180.55
82.836.049,48

655.648.767,55

44.578.400, ))

Fr. 3.534.501.397,58

Baron A. DE MONTPELLIERDE VEDRIN,Voorzitter.

Gezien en geverifieerd door de Commissarissen, vergaderd in Comité.

Baron DE TRANNOY,Graaf DE PATOUL, H. GOFFINET,

H. VERMEULEN,Verslaggever.

Graaf L. CORNETDE WAYs-RuART. I. ORBAN, Baron HANKAR.





REKENING

VAN

WINSTEN EN VERLIEZEN

BOEKJAAR 1940
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DEBET
REKENING VAN WIN~

Bijdragen voor oorlogswerken en Winterhulp
..

Beheerkosten en belastingen .

Intresten op obligaties Société Générale

Id.

Id.

id.

id.

3 t. h. Manufactures de Glaces, enz. »

3 t. h. van de Société des Chemins de

fer du Nord de la Belgique . ))

4 t. h. Banque Belge pour j'Etranger. »Id. id.

Afschrijvingen .

Te verdeelen winst: fr. 44.578.400

Aan het Reservefonds .

Statutair dividend van 5 % aan 636.800 Reservedeelen,

hetzij fr. 62,50 per titel .

Aan het weldadigheidsfonds

Het dividend zal betaalbaar zijn met fr. 62,50 netto.

. fr.

. fr . 2.355.8·

. fr. 9.333.0:

13.483.295,71

8.850, »

214.755, ))

100.000, »
13.806.90

. fr. 12.010.09.

. fr. 4.460.000, »

)) 39.800.000. »

318,400, »))

44.578.40(

TOTAAL. . fr. 82.084.30e



VERLIEZEN OVER 1940
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CREDIT

resten, dividenden op aandeelen, provisies en diversen. .. . . . . fr. 82.084.308,25

TOTAAL. . . fr. 82.084.308,25



Portefeuille der Aandeelen
oan verscheidene Vennootschappen.

Fr. 2.581.367.472,47

I. - Banken.
Kredietinstellingen. - Verzekeringen.

33.750

500.000 aandeelen van fr. 500 van de Banque de la Société Générale de Belgique;

» 500 van de Banque d'Anvers;

29.700

1.000

18.000

14.000

51.650

4.500

2.500

6.450

3.725

»

» » 1.000 van de Banque Belge pour l'Etranger (Extrême-
Orient) ;

)) )) 10.000 van de Emissiebank te Brussel (2.000 fr. gestort);

» £. 100 van de Banque Belge pour l'Etranger (Overseas)
Limited (25 £ gestort);

» Fr. fr. 500 van de Banque Belge pour l'Etranger, Paris;

» )) 500 van de Banque Belge pour l'Etranger, Paris
(125 Fransche frank gestort);

» » 500 van de Banque de l'Union Parisienne;

» Lux. fr. 1.000 van de Banque Générale du Luxembourg, te Luxem-
burg (375 Lux. frank gestort);

» Fr. fr. 500 van de Banque d'Etat du Maroc;

» » 2.000 van de Banque Française d'Acceptation (500 Fran-
sche frank gestort);
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25.000 aandeeIen van Alb.fr. 25 van de Banque Nationale d'Albanie (7,50 Alb.
fr. gestort);

10.997 »

3 ))

15.000 ))

48.000 »

2.000 »

2.948 »

3.964 ))

300 »

8.300 »

5.000 ))

2.000 ))

3.850 ))

1.000 ))

fr. 1.000 van de Crédit Foncier de Belgique (200 fr. gestort);

» 1.000 van de Crédit Foncier de Belgique (volgestort);

Il 250 van de Crédit Foncier d'Extrême-Orient (gewone);

)) 250 (preferente) ;id. id.

)) 800 van de Crédit Maritime et Fluvial. de Belgique
(100 fr. gestort);

» 1.000 van de Société Belge de Crédit Maritime
(200 fr. gestort);

» 500 van de Société Hypothécaire Belge-Américaine
(kapitaal) ;

z. v. v. n. id. (dividend) ;id.

Fr. fr. 750 van de Banque Hypothécaire Franco-Argentine
(500 Fransche frank gestort);

fr. 250 van de Compagnie Belge d'Assurances Générales
sur la Vie, les Fonds dotaux et les Survivances
(preferente) ;

» 2.000 van de Société Anonyme d' Assurances sur la Vie et
contre les Accidents ({La Royale Belge » (preferent
kapitaal ~ 500 fr. gestort);

)) 500 van ((L'Urbaine », Compagnie Belge d'Assurances
contre les Risques de toute nature (100 fr. gestort);

» 500 van de Caisse Nationale de Retraite et d'Assurance
(100 fr. gestort);

2.980 maatsch. aand. van de Compagnie Belge d'Assurance-Crédit
(van 1/17.000°) (200 fr. gestort);

1.000 aandeelen van fr. 5.000 van de samenwerkende maatschappij Kas van Voor-
schotten en Leerringen (250 fr. gestort).
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II. - Spoorwegen.

75.000 maatseh. aand. van de Compagnie Belge de Chemins de fer et
(van 1/300.000°) d'Entreprises;

10.000 » (van 1/37,000·) van de Compagnie Auxiliaire Internationale de
Chemins de fer;

2.368 aandeelen van fr. \.000 van de Société Belge de Chemins de fer en Chine;

10.000 Fr. fr. 500 van de Compagnie Générale de Chemins de fer dans
la Province de Buenos-Ayres:

»

19.200 Lux. fr. 500 van de Société Luxembourgeoise des Chemins de
fer et Minières Prince-Henri.

))

III. - Steenkolenmijnen.

1.767 aandeelen (van 1/7.7.10e) van de Société Anonyme du Charbonnage d'Hornu
et Wasmes;

14.575 (van 1/3Hl1S") van de Société Anonyme des Charbonnages du
Levant et des Produits du Flénu;

»

6.985 maatsch. aand. van de Société Anonyme des Charbonnages de
(van 1/18.300·) Monceau-Fontaine;

4.710 aandeelen van fr. 500 van de Société Anonyme des Charbonnages Réunis.
à Charleroi;

1.690 (van l/~.715e) van de Société Anonyme des Charbonnages du
Gouffre;

»

4.990 van fl. 500 van de Société Anonyme du Charbonnage du Bois
d'Avroy;

»

11.475 maatsch. aand. van de Société des Charbonnages Unis de l'Ouest
(van 1/3,,000.) de Mons;

2.500 aandeelen van fr. 500 van de Société des Charbonnages des Grand-Conty
et Spineis (in liquidatie}:
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39.850 aandeelen van fr. 250 van de vennootschap Charbonnages André Dumont;

28.850 » » 500 van de Société des Charbonnages de Beeringen;

9.600 maatsch. aand. van de Société de Recherches et d'Exploitation
(van 1/48'000e) Eelen-Asch;

95.250 )) (van l/125.ooor) van de vennootschap Charbonnages de Houthalen;

4.800 aarideelen van RMk. 100 van de Société des Charbonnages Dahlbusch (pre-
ferente) ;

24.970 ) (van I/so.ooo<l) van de Société des Charbonnages Réunis Laura et
Vereeniging;

16.000 » van £. The Chinese Engineering and Mining Co Ltd.
(Kaïping) .

IV. - Metallurgie. - Constructiewerkhuizen.

120.000 maatsch. aand.
(van l/tOO'IlOO")

van de Société Anonyme d'Angleur-Athus;

50.000 aandeelen (van 1/21~.55ge) van de Société Anonyme John Cockerill;

30.000 )) (van I/WO.oooe) van de Société Anonyme des Laminoirs, Hauts
Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de la
Providence;

14.960 ») (van 1/65<155") van de Société Métallurgique de Sambre et Moselle;

14.500 )) (van 1/110.000") van de vennootschap Hauts Fourneaux et Aciéries
de Differdange. St-Ingbert, Rumelange;

38.400 maatsch. aand. van de Société des Aciéries Réunies de Burbach.
(van 1/250.000") Eich-Dudelange;

7.437 aandeelen van fr. 500 van de vennootschap Les Ateliers Métallurgiques
(prioriteit] ;

9.000 )) z. v. v. n. id. id. (dividend) ;

99.994 )) fr. 250 van de vennootschap La Brugeoise et Nicaise et
Deculve (prioriteit);
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18.000 aandeelen z. v. v. n. van de vennootschap La Brugeoise et Nicaise et
Delcuvt'" (dividend);

13.250 » R. 250 van de Société Métallurgique Russe-Belge.

V. - Niet-ijzerhoudende metalen.

15.000 aandeelen van Ir. 500 van de Société Générale des Minerais (375 frank
gestort) ;

13.000 80 van de Société des Mines et Fonderies de Zinc de
la Vieille-Montagne, Reeks A;

4.000 )) » 800 id. id. Reeks B;

50.000 )) )) 500 van de Société Générale Métallurgique de Hoboken;

10.000 maatsch. aand.
van »

van de Compagnie des Métaux d'Overpelt-Lommel
500 et de Corphalie;

52.940 aandeelen van fr. 100 id. id. (preferente) ;

4.500 » li 1.000 van de Société Anonyme G. Dumont et Frères
(preferente) ;

10.332 » zloty 100 van de Société des Mines et Usines à Zinc de Silésie
(gewone);

888 )) » 100 id. id. (gewone B).

V I. - Electriciteit.

178.000 aandeelen van fr. 500 van de Société de Traction et d'Electricité (kapitaal).

V Il. - GlaaEabrieken.

40.179 aandeelen van fr. 500 van de Société Anonyme des Verreries de Marie-
mont;

10.000 )) z. v. v. n. van de Société Anonyme des Cristalleries du Val-
St-Lambert (dividend);

36.475 )) van )) 1.000 id. id. (prioriteit) .
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VIII. - Scheikundige industrie.

4.950 maatsch. aand.
(van l/no.(JO()")

van de Société Carbochimique (Reeks A).

IX. - Textielindustrie.

600 aandeelen (van l/ •. ,OOC) van de Société Linière Gantoise;

8.875 » fr. 500 van de vennootschap Union Cotonnière;

4.000 » » 500 van de vennootschap Tissage La Flandre (kapitaal).

X. - Scheepvaart.

28.000 maatsch. aand. van de vennootschap Union Financière et Maritime.
(van 1/200'000")

XI. - Diverse ondernemingen.

81.200 aandeelen van fr. 250 van de Société Union Financière et Industrielle
Liégeoise;

26.958 » (van 1/50.(006
) van de Compagnie Immobilière de Belgique;

14.195 » z. v. v. n. van de Société Anonyme de Merbes-Sprimont
(preferente Reeks A);

805 » z. v. v. n. id. id. (winstaand. ) ;

7.370 maatsch. aand. van de vennootschap Raffinerie Tirlemontoise.
(van 1/185.68Se)

XII. - Koloniale ondernemingen.

35.000 aandeelen z. v. v. n. van de Compagnie du Congo pour le Commerce et
l'Industrie (kapitaal);
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12.000 aandeelen van fr. 500 van de Compagnie du Congo pour le Commerce et
l'Industrie (preferente);

4.500 )) » 850 van de Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo
au Katanga;

56.500 maatseh. aand. van de vennootschap Union Minière du Haut-
(van 1/1.2~2.000e) Katanga;

13.000 )) (van 1/320.000·) van de Société Internationale Forestière et Minière
du Congo;

12.642 aandeelen van fr. 500 van de Société Minière du Bécéka (kapitaal);

12.642 )) z. v. v. n. id. id (dividend) ;

199.300 » van £. van de Companhia de Diamantes de Angola.


