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Dolor gaat onderhandelen voor alle aandeelhouders van Fortis NV . Deze 

dienstverlening is gratis en toegankelijk voor alle aandeelhouders. 

________________________________________________________________ 

Dolor  heeft beslist om vanaf vandaag alle aandeelhouders een  stem te geven 

tijdens de onderhandelingen die zullen opgestart worden in de loop van de 

volgende dagen om tot een verbeterde regeling te komen die  aanvaard kan 

worden door een zo groot mogelijke groep van aandeelhouders. 

Dolor  zal deze dienstverlening gratis aanbieden en er is geen verplichting tot 

betaling van lidgeld of onkosten aan de vereniging. Indien er gerechtelijke 

procedures beslist worden door de meerderheid van de aangemelde 

aandeelhouders is iedereen vrij om hier aan deel te nemen en worden de kosten 

gespreid over de deelnemers aan de procedure. 

Dolor  zal vandaag aan Fortis NV en de Belgische regering in die zin een 

schrijven richten om onderhandelingen op te starten . De organisatie wil op die 

manier een poging doen om de misnoegde aandeelhouders te ondersteunen en de 

80% van de aandeelhouders die niet aanwezig zijn op de algemene vergadering 

een kans te geven om zich uit te spreken over de te nemen beslissing. 

Dolor neemt dit initiatief wegens de zeer vele reacties van aandeelhouders die 

vandaag de waarde van hun aandelen fors zien dalen en ontgoocheld zijn door 

de uitkomst van de stemming en zich gegijzeld voelen door Test Aankoop, 

Deminor en de groep rond Modrikamen. 

De aandeelhouders kunnen zich laten registreren door een mail te sturen naar 

info@dolorvzw.be of door middel van het invullen van het contactformulier op 

de website www.dolorvzw.be 

Men kan zich ook telefonisch aanmelden  op het nummer 03/239 .36 .04 . Na de 

kantooruren en tijdens het weekend kan men contact opnemen op het nummer 

0475/ 62 69 61 ( Hendrik Boonen ). Alle informatie zal gratis en vrijblijvend 

overgemaakt worden aan de aandeelhouders. Enkel op die manier zal men 

rekening houden met de aandeelhouders en zullen zij hoge ereloonfacturen 

vermijden die te betalen zijn aan dure advocatenkantoren. 
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