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BESLISSING
____________

In zake: kapitaalsverhoging en wijziging aandeelhoudersstructuur 4 FM Groep NV
(ERK2002/0276).
____________

1.
Met een ter post aangetekende brief van 23 december 2002 vraagt 4FM Groep NV,
titularis van een licentie landelijke radio-omroep onder de naam Radio 4FM, om de
goedkeuring van een in overweging genomen kapitaalsverhoging ten belope van 3.410.472
euro, uit te voeren als volgt :
- 1.910.972 euro door de omzetting in aandelen van de obligatielening en
schuldvorderingen die door Deficom Group NV van de vorige aandeelhouder NV
Think Media zijn overgenomen, in reële waarde van overdracht;
- 800.000 euro in speciën in te brengen door Deficom Group NV;
- 700.000 euro in speciën in te brengen door de 4FM Holding NV die voorafgaand
aan de akte van kapitaalsverhoging door de heren J. Caerts, W. Weetjens, S.
Ackermans en D. Guldemont zal worden opgericht.
Met de kapitaalsverhoging komt het maatschappelijk kapitaal van 4FM Groep NV volgens het
verslag van de bedrijfsrevisor op 3.916.674,04 euro, verdeeld over 157.996 aandelen.
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De kapitaalsverhoging geschiedt ter verruiming van de eigen middelen en ter versteviging van
het eigen vermogen en netto-actief van 4FM Groep NV.
De participatie van Deficom Group NV in 4FM Groep NV zal in haar totaliteit worden
ondergebracht in de NV Vlacom, volle dochtermaatschappij van Deficom Group NV,
opgericht bij notariële akte van 3 december 2002, welke akte bij het aanvraagdossier is
gevoegd.
Omdat de geplande kapitaalsverhoging een wijziging van de aandeelhoudersstructuur van
4FM Groep NV met zich brengt, vergt zij de goedkeuring van het Vlaams Commissariaat
voor de Media, zoals is bepaald in artikel 38 novies, §2, van de gecoördineerde decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie.
Die wijziging in de aandeelhoudersstructuur moge blijken uit de hiernavolgende tabellen :

Verdeling van het maatschappelijk kapitaal op heden
Kapitaal
Aandelenpercentage
Jan Caerts
61.973,38
12,25 %
Stefan Ackermans
61.973,38
12,25 %
Wim Weetjens
61.973,38
12,25 %
Dirk Guldemont
61.973,38
12,25 %
Deficom/Vlacom
257.809,52
51,00 %
TOTAAL
505.703,05
100,00 %
Verdeling van het maatschappelijk kapitaal na kapitaalsverhoging
Kapitaal
Aandelenpercentage
4FM Holding NV
947.893,60
24,20%
Deficom/Vlacom
2.968.781,46
75,80 %
TOTAAL
3.916.675,07 (1)
100,00 %
(1) Volgens het verslag van de bedrijfsrevisor is het bedrag 3.916.674,04 euro.

Het verslag van de bedrijfsrevisor is per 8 januari 2003 aan het Commissariaat voorgelegd en
wordt bij het aanvraagdossier gevoegd.

2. Bijkomend en voor zoveel als nodig vraagt 4FM Groep NV de goedkeuring van het
Commissariaat om tegelijk “de statuten van 4 FM Groep NV conform te maken aan de
nieuwe vennootschapswetgeving door alle referenties naar de oude wetsartikelen aan te
passen aan de nieuwe nummering.”

3. De brief van 23 december 2002, met de later ingekomen informatie, is voor onderzoek en
advies voorgelegd aan de administraties Media en Budgettering, Accounting en Financieel
Management. Die adviezen zijn van 7 januari 2003.
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4. Tegen een kapitaalsverhoging op zich, met door een bedrijfsrevisor gecertificeerde cijfers,
kan het Commissariaat geen bezwaar hebben vermits de artikelen 633 en 634 van het
Wetboek van vennootschappen de bevestiging ervan zijn dat een kapitaalvennootschap de
verplichting heeft het maatschappelijk actief op peil te houden, ongeacht of de verhoging al
dan niet een wijziging van de aandeelhoudersstructuur vereist. Van die verplichting doen de
gecoördineerde omroepdecreten niets af.

5.1.
De door eerdergenoemd artikel 38novies, §2, van de gecoördineerde omroepdecreten
opgelegde goedkeuring kan, gelet op de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid
en de gemeenschapsoverheid, maar betrekking hebben op de voorwaarden die bij of krachtens
decreet zijn opgelegd.
Artikel 38novies, §2, stelt :
“ De landelijke radio-omroepen die na het verkrijgen van de erkenning, wijzigingen
wensen door te voeren in de gegevens vermeld in de door hen ingediende offerte,
waardoor wordt afgeweken van de basisvoorwaarden en van de aanvullende
kwalificatiecriteria zoals vermeld in artikel 38octies, in het bijzonder wat betreft de
algemene programmatie, hun statuten of hun aandeelhoudersstructuur, vragen de
goedkeuring aan het Vlaams Commissariaat voor de Media om deze wijzigingen door te
voeren. Bij de beoordeling van deze wijzigingen houdt het Vlaams Commissariaat voor de
Media inzonderheid rekening met het in stand houden van het pluralisme en van de
diversiteit in het radiolandschap.”

5.2.
De bedoelde wijziging in de aandeelhoudersstructuur beperkt zich tot een
verschuiving in de verhouding tussen de bestaande aandeelhouders van de titularis van de
landelijke radiolicentie. Zij heeft dan ook geen weerslag op de bestaande gegevens omtrent
het pluralisme en de diversiteit van het radiolandschap binnen de Vlaamse Gemeenschap.
Zulks is bevestigd door 4FM Groep NV bij brief van 3 januari 2003 en vastgesteld door de
administratie Media in haar advies van 7 januari 2003.

5.3. Eveneens bij brief van 3 januari 2003 bevestigt Deficom Group NV, voor Vlacom NV,
dat alle verklaringen en engagementen die – met betrekking tot het aanhouden van het in het
kandidatuurdossier van 4FM Groep NV omschreven project en tot de continuïteit in de
implementatie van dat project – ter gelegenheid van haar intrede in het maatschappelijk
kapitaal van 4FM Groep NV zijn overgelegd, onverkort van kracht blijven.
Die verklaringen en engagementen zijn omstandig vermeld in ’s Commissariaats beslissing
van 21 november 2002 en moeten hier als opnieuw geschreven worden beschouwd.
Per brief van 8 januari 2003 bevestigt Vlacom NV het voor eigen rekening onderschrijven van
de door Deficom Group NV voorheen gedane verklaring.
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5.4.
In de brieven van 23 december 2002 en 6 januari 2003 bevestigt 4FM Groep NV dat
naar aanleiding van de beoogde kapitaalsverhoging de thans bestaande samenstelling van de
raad van bestuur en het operationeel management van het radiostation niet worden gewijzigd.
De lijst van die bestuurders is in het dossier gevoegd.

6.
Inzonderheid uit de waardendifferentiatie die in uitvoering van artikel 38 octies, §§2 en
3, van de gecoördineerde omroepdecreten voor de beoordeling van het kandidatuurdossier
voor een landelijke radiolicentie is vastgelegd in artikel 19ter, §2, van het procedurebesluit
van 14 juli 1998, ingevoegd bij besluit van 27 april 2001, blijkt dat de specificiteit van een
radio-project in hoofdzaak bepaald wordt door het programma-aanbod, het zendschema en de
verscheidenheid in de programmatie. De financiële onderbouw, hoe belangrijk ook voor de
vereiste continuïteit in de dienstverlening, en de vorm waarin de financiering geschiedt,
blijven in die zin een gegeven van logistieke aard dat een wijziging in de
middelenverstrekking zoals in dezen de eigenheid van de rechtspersoon, titularis van de
radiolicentie, en dezes project in wezen niet aantast.
In ’s Commissariaats beslissing van 21 november 2002 is uitgemaakt dat met de intrede van
Deficom Group NV de financiële situatie van 4FM Groep NV kennelijk is verbeterd. De
thans geplande kapitaalsverhoging is gericht op het verhogen van de eigen middelen van de
groep en het transparanter maken van dezer financiële toestand.
Nu ter behoud en continuering van het radio-project, aan de hand waarvan de licentie als
landelijke radio-omroep is toegekend, geloofwaardig te achten waarborgen zijn voorgelegd,
ziet het Commissariaat geen naar decreet of besluit afdoende reden om aan de geplande
kapitaalsverhoging zijn goedkeuring te onthouden.

7.
Wat de bijkomende vraag om goedkeuring van een wijziging van de statuten betreft
(zie punt 2) is het Commissariaat de mening toegedaan dat een zuiver vormelijke aanpassing
van de statuten niet begrepen is in de handelingen die onderworpen zijn aan de goedkeuring
bedoeld in artikel 38novies, §2, van de gecoördineerde omroepdecreten.

OM DIE REDENEN
Het Vlaams Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 32 van het procedurebesluit van het Commissariaat;
Gelet op artikel 7 van het reglement van orde van het Commissariaat;
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Gelet op het advies van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management
van 7 januari 2003;
Gelet op het advies van de administratie Media van 7 januari 2003;

- verleent goedkeuring aan de kapitaalsverhoging en de eraan verbonden wijziging in de
aandeelhoudersstructuur, zoals die met brief van 23 december 2002 door 4FM Groep NV is
aangevraagd.

Aldus beslist, met eenparigheid van stemmen, op 8 januari 2003 door het Vlaams
Commissariaat voor de Media, samengesteld uit Henri Coremans, voorzitter, Johan Boon,
commissaris, en Carlo Adams, plaatsvervangend commissaris, bijgestaan door Dirk
Peereman, wnd. griffier.

Dirk Peereman
Wnd. griffier

Henri Coremans
Voorzitter

