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WAARSCHUWING: DE INVESTEERDER LOOPT HET RISICO ZIJN INVESTERING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF

HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.
DE BELEGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE INVESTEERDER LOOPT HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE

ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU WENSEN.

Deel I – Belangrijke risico’s die inherent zijn aan de uitgevende instelling enDeel I – Belangrijke risico’s die inherent zijn aan de uitgevende instelling en
de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor dede aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de
betrokken aanbiedingbetrokken aanbieding
De aandacht van de lezer moet worden gevestigd op het feit dat een investering in schuldinstrumenten (“Notes”) zoals beschreven in deze
informatienota, een zekere risicograad inhoudt. Voordat hij besluit om in Notes te investeren, zou de investeerder deze nota aandachtig moeten
lezen en kennis moeten nemen van de hieronder beschreven risicofactoren. Elk van die risico’s kunnen immers, in het algemeen of individueel, een
belangrijke negatieve invloed hebben op de waarde van de Notes.
mozzeno, handelend als Uitgevende Instelling, is van mening dat de hieronder beschreven risicofactoren de voornaamste risico’s zijn die aan een
investering in Notes verbonden zijn. Toch kunnen er ook andere redenen leiden tot een vermindering van de waarde van de Notes of elke betaling
die daaruit voortkomt, net zoals het ook om andere redenen kan gebeuren dat mozzeno niet kan voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien
uit de uitgave van Notes. Om de voordelen en risico’s van een investering in Notes te beoordelen, wordt de investeerder dan ook uitgenodigd om
de voorwaarden van de aanbieding aandachtig te bekijken. De investeerder dient ook rekening te houden met alle andere relevante markt- of
economische factoren, net als met zijn eigen persoonlijke situatie.
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Beperkt verhaal in verband met mozzenoBeperkt verhaal in verband met mozzeno
Door mozzeno uitgegeven Notes zijn schuldinstrumenten met beperkt verhaal. Dat betekent dat vorderingen tegen mozzeno
door houders van een Serie van Notes beperkt zijn tot de nettoactiva van de desbetreffende Serie. De vordering van de
houder van Notes kan uitdoven wanneer, in het kader van de respectievelijke Lening onderliggend aan de Serie, er
onvoldoende beschikbare fondsen voorhanden zijn uit de betalingen door de Kredietnemer om betalingen in het kader van de
Notes te doen. De desbetreffende houders van Notes (en een namens hen handelende persoon) mogen geen verdere stappen
ondernemen om dergelijke tekorten te dekken.

Gevolgen van faillissementGevolgen van faillissement
In het geval dat mozzeno een faillissement of een soortgelijke procedure zou ondergaan, kunnen de rechten van de houders
van Notes onzeker worden, en betalingen betreffende de notes zouden kunnen opgeschort of geannuleerd worden. De Notes
zijn niet gedekt en de houders van Notes van een Serie van Notes hebben geen rechtstreeks zekerheidsrecht op de
respectievelijke Lening onderliggend aan de Serie of de opbrengsten van een dergelijke respectievelijke Lening onderliggend
aan de Serie. Het eventuele verhaal kan wezenlijke vertraging oplopen of wezenlijk minder bedragen dan de hoofdsom en de
vervallen en te vervallen intresten in verband met de Notes, met name ten gevolge van door bevoorrechte schuldeisers
ingediende vorderingen.
mozzeno zal proberen om zo veel mogelijk het aantal externe schuldeisers te beperken en zal zo veel mogelijk overeenkomsten
met andere schuldeisers sluiten op een basis van “beperkt verhaal” en “niet betekening (‘non-petition’)”. Bovendien werden in
de dienstenovereenkomst met mozzeno services (initieel handelend als Dienstverlener) een aantal maatregelen genomen om
het risico van een faillissement van mozzeno te beperken en het risico dat andere schuldeisers dan de houders van Notes een
recht zouden kunnen uitoefenen op de onderliggende Activa van de Serie te beperken. Ondanks deze maatregelen kan echter
niet worden uitgesloten dat de activa van mozzeno desgevallend opgenomen worden in de faillissementsprocedure.

Recent opgerichte ondernemingRecent opgerichte onderneming
Als een recent opgerichte onderneming met beperkte exploitatiehistoriek, wordt mozzeno geconfronteerd met hogere
risico's, onzekerheden, uitgaven, uitdagingen en moeilijkheden. Als mozzeno er niet in slaagt om tijdig en efficiënt aan de
vereisten te voldoen, kunnen de bedrijfsactiviteiten en de resultaten van verrichtingen schade oplopen en dat kan gevolgen
hebben voor de beschikbaarheid en de solvabiliteit van mozzeno en dus de performantie van de Series

Beroep op de DienstverlenerBeroep op de Dienstverlener
De Dienstverlener is mozzeno services, of een toekomstige vervanger, voor de dienstverrichtingen voor leningen, de
dienstverrichtingen van Notes en het beheer van het platform.
Het is mogelijk dat mozzeno, in het geval van opschorting of beëindiging van de verrichtingen of bedrijfsactiviteiten van, of
beëindiging van een contractuele regeling met de actuele Dienstverlener, er niet in slaagt om een nieuwe Dienstverlener voor
de Lening, Dienstverlener voor de Notes, een nieuwe Operator van het Platform en/of een andere dienstverlener te vinden en
een overeenkomst (tegen aanvaardbare voorwaarden) te sluiten, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de performantie
van de Notes en/of kan resulteren in een vereffening van de verrichtingen van mozzeno.
Als om een of andere reden (inclusief onder andere insolventie of wettelijke redenen) dergelijke diensten niet werden geleverd
door mozzeno, zouden investeerders voorts, ondanks een eventuele dienstenovereenkomst met andere dienstverleners,
geconfronteerd kunnen worden met vertragingen en hogere kosten in verband met de verwachte hoofdsom en
intrestbetalingen op de Notes. Dan kan het zijn dat mozzeno niet in staat is om terugbetalingen van Kredietnemers te innen en
verwerken op dezelfde wijze, omdat deze betalingen anders zouden zijn gedaan. Voorts kunnen de exploitatie van het Platform
en de performantie van de Notes negatief beïnvloed worden door een dergelijk faillissement.
Om dat risico te beperken heeft mozzeno echter maatregelen genomen om de continuïteit van haar activiteiten te verzekeren,
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met als doel de investeerders en de kredietnemers te beschermen indien de Dienstverlener (mozzeno Services) zijn activiteiten
zou stopzetten. In geval van stopzetting van de zaken door de Dienstverlener, zal mozzeno dus haar “Soft Landing Plan”
uitvoeren, zodat de lopende leningen kunnen blijven bestaan en beheerd worden. Volgens dat plan zal mozzeno geen nieuwe
leningen meer kunnen toekennen noch nieuwe Notes kunnen uitschrijven, maar wel kunnen doorgaan met het invorderen van
de bestaande leningen en de terugbetaling van de Notes tot de gesloten overeenkomsten met de kredietnemers en de
investeerders ten einde lopen. Analoog aan dat plan houdt mozzeno evenwel de mogelijkheid open om haar portefeuille geheel
of gedeeltelijk over te dragen aan een potentiële koper. In dat geval zal mozzeno, handelend als Uitgevende Instelling, de Notes
geheel of gedeeltelijk proactief kunnen terugkopen, in voorkomend geval door de uitstaande hoofdsom (of het betreffende
deel) terug te betalen, verhoogd met de geaccumuleerde intresten, naar rata van de houders van de Notes.

Vertrouwen op kredietbesluitvorming en scoringmodellen die ontwikkeld zijn door mozzeno servicesVertrouwen op kredietbesluitvorming en scoringmodellen die ontwikkeld zijn door mozzeno services
Het risico van wanbetaling in verband met de Lening onderliggend aan de Serie is verdeeld over verschillende risico-
categorieën, waarbij interne en externe scoringmodellen zo mogelijk worden gecombineerd. Het succes van de risico-
classificatie die door de Dienstverlener wordt toegepast in verband met de Leningen onderliggend aan de Serie, is niet
bewezen. De door de Dienstverlener gebruikte nieuw ontwikkelde scoring-technologie zou, ook al werd ze ontwikkeld door
experts uit de industrie, gebrekkig kunnen zijn. Bovendien is de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument
gebaseerd op informatie die op het moment van de kredietaanvraag gekend of redelijkerwijs voorspelbaar was. De beoordeling
houdt dus geen rekening met onvoorziene toekomstige gebeurtenissen die gevolgen zou kunnen hebben op de terugbetaling
van de lening en op de performantie van de Notes (bv.: ontslag, dalende inkomsten, scheiding, ziekte, overlijden, enz.). In een
dergelijk geval zouden de leningclassificatie en de prijsstelling, alsook de goedkeuringsprocedure van de lening, negatief
kunnen worden beïnvloed, met als gevolg leningen met verkeerde prijzen of verkeerde kwalificaties, of verkeerde
goedkeuringen van leningen, en dus de uitgifte van verkeerd geprijsde Notes en/of Notes verbonden met leningen die
eigenlijk niet in aanmerking kwamen als Lening onderliggend aan de Serie.
Ter beperking van dat risico:

heeft mozzeno voor consumentenkredieten die mozzeno handelend als een Leningsverstrekker verleent beslist om te
werken met Atradius, en om alle leningsaanvragen voor te leggen aan het Atradius-scoresysteem, totdat de
doelmatigheid van het eigen scoresysteem kan worden bevestigd. mozzeno services is van plan om regelmatig nieuwe
versies van zijn scoremodel te ontwikkelen, waaronder innovatieve scoresystemen en mozzeno zal hetzelfde proces
gebruiken om aanvankelijk het nieuwe scoresysteem passief te gebruiken en geleidelijk het gewicht te verhogen als een
benchmark met een volwaardig scoresysteem de doeltreffendheid van het nieuwe model heeft bevestigd;
werkt mozzeno voor bedrijfsleningen uitsluitend met erkende initiators (crowdlending platforms of andere
tussenpersonen) die doordachte projectkwaliteiten, gepaste inzet, procedures voor risicobepaling en risicobeheer kunnen
aantonen.

ReputatierisicoReputatierisico
Sommige gebeurtenissen kunnen direct of indirect bijdragen tot de verslechtering van de reputatie van mozzeno, zoals slechte
publiciteit over peer-to-peerlenen, crowdfunding of andere verwante gebieden, of een hoger aantal wanbetalingen op de
leningen dan verwacht. Een dergelijke impact op de reputatie zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de verrichtingen en
de verdere ontwikkelingscapaciteit van mozzeno.

Risicofactoren in verband met reglementering:Risicofactoren in verband met reglementering:
Ondanks de bijzonderheden van het Platform en de juridische voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om dit te structureren
binnen de bestaande reglementering, zou snel evoluerende reglementering in de toekomst ook gevolgen kunnen hebben voor
het platform, en dus de bedrijfsactiviteiten van mozzeno. Indien een dergelijk reglementeringsrisico kristalliseert, kan dit een
nadelige gevolgen hebben op de exploitatie van het Platform en de performantie van de uitgegeven Notes. Voorts, indien
mozzeno ten gevolge van regelgevende maatregelen of besluiten of wetgevende maatregelen, niet meer wettelijk gerechtigd
is om bestaande of nieuwe Notes uit te geven, dan mag mozzeno de Notes te allen tijde aflossen vóór de vervaldatum ervan.
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Risico van significant of totaal verliesRisico van significant of totaal verlies
Alle beleggingsactiviteiten houden van nature een bepaald risico in. Afhankelijk van het beschermingsmechanisme impliceert
een belegging in Notes een zekere risicograad en de inversteerders lopen het risico het verwachte rendement niet te behalen
en/of hun investering volledig of gedeeltelijk te verliezen, omdat de betalingen op de Notes volledig afhangen van de betaling
van niet gewaarborgde verbintenissen door individuele of bedrijfskredietnemers aan mozzeno. De Notes zijn namelijk
bijzondere, beperkte verbintenissen van mozzeno die afhangen van de performantie van de onderliggende lening. Als een
investeerder het zich niet kan veroorloven om al het in de Notes geïnvesteerde geld te verliezen, zou een dergelijke
investeerder niet in de Notes moeten beleggen. In het geval van belegging in één Note (of een beperkt aantal Notes), zal de
volledige performantie van een dergelijke belegging afhankelijk zijn van de performantie van die ene Note (of het kleine aantal
Notes). Als een belegging niet gediversifieerd wordt, verhoogt het risico om de hele belegging te verliezen wegens de
wanprestatie van één enkele Kredietnemer of een klein aantal Kredietnemers. Om zulke risico’s te beperken, heeft mozzeno
maatregelen in het leven geroepen die de bedragen die via het platform in een Serie van Notes kunnen worden geïnvesteerd,
beperken. Dit hangt af van specifieke criteria, zoals de lopende waarde van de portefeuille van de investeerder, zijn beschikbare
saldo en de mate waarin de investeerder zijn belegging op dat moment al heeft gediversifieerd.

Achterstalling van betaling (“contingency of payment”) in het kader van de NotesAchterstalling van betaling (“contingency of payment”) in het kader van de Notes
Betalingen van intresten en de hoofdsom in het kader van de Notes hangen af van de ontvangst door mozzeno van de betaling
van intresten en de hoofdsom door de Kredietnemer in het kader van de desbetreffende Lening onderliggend aan de Serie.
mozzeno zal uitsluitend pro rata betalingen op een Serie van Notes uitvoeren, als mozzeno als Leningsverstrekker voldoende (na
aftrek van vergoedingen en kosten en vergoedingsbedragen) betalingen heeft ontvangen van de Kredietnemer op de
desbetreffende Lening onderliggend aan de Serie. Dienovereenkomstig is elke investeerder in een specifieke Note
blootgesteld aan het kredietrisico van de Kredietnemer van de Lening onderliggend aan de Serie.

Niet gewaarborgde persoonlijke of bedrijfsleningenNiet gewaarborgde persoonlijke of bedrijfsleningen
De Leningen onderliggend aan de Serie zijn persoonlijke of bedrijfsgebonden, niet-gewaarborgde verbintenissen van de
Kredietnemer. De Leningen onderliggend aan de Serie zijn niet gewaarborgd door een onderpand en zijn niet gedekt door een
overheidsinstantie.
Overeenkomstig de toepasselijke consumenten- en handelswetgeving en de Leningsovereenkomst betreffende de Lening
onderliggend aan de Serie, kunnen een aantal gebeurtenissen gevolgen hebben voor de performantie van de Notes, wat kan
resulteren in verminderd rendement of zelfs een verlies van de hoofdsom:

De Kredietnemer is te allen tijde gerechtigd om de uitstaande hoofdsom volledig of gedeeltelijk vooruit te betalen,
waardoor de aflossing van de hoofdsom van de lening wordt versneld.
In het geval van consumentenkrediet heeft de Kredietnemer gedurende 14 dagen na de inwerkingtreding van de
leningsovereenkomst een herroepingsrecht, waardoor de aflossing van de hoofdsom van de lening wordt versneld.



In het geval van overlijden van de Kredietnemer van een consumentenkrediet, gaan zijn verbintenissen krachtens de
Lening onderliggend aan de Serie over op de erfgenamen, en een bijzondere situatie zou kunnen ontstaan als de
erfgenamen de nalatenschap weigeren of niet in staat zijn tot terugbetalingen in het kader van de leningsovereenkomst.
Leningsovereenkomsten kunnen om uiteenlopende redenen (inclusief onder andere fouten of misverstanden over het
sluiten van de overeenkomst, fraude, de wetgeving inzake consumentenbescherming, het handelsrecht, prijsstelling of
reglementering in verband met woeker etc.) aanvechtbaar, ongeldig of niet afdwingbaar zijn.
In geval van consumentenkrediet zijn de Leningen onderliggend aan de Serie onderworpen aan de wetgeving inzake
consumentenbescherming (met inbegrip van rechten van herroeping, vormvereisten, openbaarmakingsvereisten), alsook
aan prijsstellingseisen of reglementering inzake woeker, wat de mogelijkheden van mozzeno en / of de Dienstverlener
beperkt in het kader van de inning of de oplegging van schadevergoeding bij wanprestatie.

Deel II – Informatie over de uitgevende instellingDeel II – Informatie over de uitgevende instelling

A. Identiteit van de uitgevende instellingA. Identiteit van de uitgevende instelling

De UitgevendeDe Uitgevende
InstellingInstelling
(maatschappelijke(maatschappelijke
zetel, rechtsvorm,zetel, rechtsvorm,
ondernemings-ondernemings-
nummer, land vannummer, land van
herkomst, enherkomst, en
webadres)webadres)

mozzeno werd opgericht op 1 december 2015 als een naamloze vennootschapnaamloze vennootschap (“société anonyme”) naar BelgischBelgisch
rechtrecht. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Louizalaan 523, B-1050 BrusselLouizalaan 523, B-1050 Brussel, en de vennootschap is
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Brussel) onder het nummer 0643.893.7200643.893.720.
Webadres : https://www.mozzeno.com

Hoofdactivi-teitenHoofdactivi-teiten mozzeno is een erkende verstrekker van consumentenkrediet (omschreven als mozzeno handelend als een
LeningsverstrekkerLeningsverstrekker), onder toezicht van de FSMA overeenkomstig het Boek VII van Belgische Wetboek Economisch
Recht. Voorts is mozzeno een erkende tussenpersoon in verzekeringen, consumentenkrediet en hypothecair krediet,
onder toezicht van de FSMA. mozzeno is ook uitgever van financiële instrumenten (“Notes”) om zijn activiteit als
kredietverstrekker te financieren (omschreven als mozzeno handelend als Uitgevende InstellingUitgevende Instelling).
mozzeno verleent als Leningsverstrekker kredieten aan Kredietnemers via het mozzeno-platform. De kandidaat-
Kredietnemer deelt informatie mee op basis waarvan mozzeno zijn identiteit en bekwaamheid en bereidheid om de
lening terug te betalen kan controleren. In het geval van bedrijfsleningen deelt de kandidaat-Kredietnemer ook
historische en verwachte financiële informatie van het bedrijf mee, alsook alle relevante informatie met betrekking tot
het gebruik van opbrengsten en gerelateerde projecten. mozzeno baseert zijn besluit om krediet te verlenen op een
scoring van (i) een kredietverzekeraar en/of (ii) een intern model. Op basis van deze score worden een risicoklasse en
respectievelijke intrestvoeten toegewezen aan elke aanvaarde leningsaanvraag. De voor leningen in een risicoklasse
voorgestelde intrestvoeten worden vastgesteld aan de hand van een dynamisch model met gebruikmaking van de
relevante kans op wanbetaling, alsook marktbeperkingen.
mozzeno zal als Uitgevende Instelling openbare aanbiedingen van Notes doen. De Notes worden uitgegeven op basis
van de relevante voorwaarden en er moet op worden ingeschreven door de Investeerders. Elke Serie van Notes
(omschreven als de Serie van Notes of Serie, bestaande uit de verschillende Notes in verband met dezelfde lening)
wordt uitgegeven ter financiering of herfinanciering van een specifieke lening (omschreven als de Lening onderliggend
aan de Serie).
Investeerders kunnen via het Platform een of meerdere Notes waarin zij willen beleggen selecteren, of zij kunnen
beleggingsvoorkeuren configureren om een geautomatiseerde (her)belegging in Notes te activeren. De selectie ervan
kan gebeuren op basis van de verschillende kenmerken van de onderliggende leningen, inclusief:

de aan de lening toegekende risicoklasse;
het beschermingsmechanisme;
het doel van de lening; en
de duur van de lening.

In de praktijk registreert de investeerder zich aanvankelijk op het Platform en creëert dienovereenkomstig een
investeerdersprofiel (omschreven als het InvesteerdersprofielInvesteerdersprofiel). Na controle en aanvaarding van de registratie, en na
een minimum bedrag te hebben opgeladen op zijn Kassaldo, zal hij via het Platform kunnen beleggen in Notes.
Na sluiting van de Aanbodperiode worden de Notes uitgegeven en het respectievelijke gereserveerde bedrag wordt
gebruikt om de Notes te kopen en de netto-opbrengsten van de Serie worden gebruikt ter financiering of
herfinanciering van de Lening onderliggend aan de Serie.

Hoofdaandeel-Hoofdaandeel-
houderhouder

mozzeno services is de hoofdaandeelhouder van mozzeno, met >99,99 % van de aandelen in handen.

VerrichtingenVerrichtingen
tussen detussen de
UitgevendeUitgevende
Instelling en deInstelling en de
hoofdaandeel-hoofdaandeel-
houders of anderehouders of andere
betrokken partijenbetrokken partijen

mozzeno heeft een dienstencontract afgesloten met zijn moederonderneming mozzeno Services, en wel voor het
leveren van verschillende operationele, technische en ondersteunende diensten aan mozzeno in de volgende vier
domeinen, zonder in contact te komen met de Kredietnemers:

Dienstverrichtingen voor leningen en schuldvorderingen;
Dienstverrichtingen voor Notes;
Beheer van het platform;
Specifieke maatregelen om de houders van Notes te beschermen

mozzeno Services n.v. factureert deze diensten dus aan mozzeno n.v. Dit dienstencontract voorziet dat de facturatie van
de dienstverleningen van mozzeno Services n.v. nooit de inkomsten van mozzeno n.v. kan overstijgen. Die facturatie is
bovendien contractueel beperkt, om te verzekeren dat mozzeno n.v. een boekhoudkundige winst realiseert die op zijn
minst positief is.
mozzeno heeft bovendien een lening zonder interesten van € 100.000 verleend aan mozzeno Services.

BestuursorganenBestuursorganen mozzeno wordt beheerd door een Raad van Bestuur die op de publicatiedatum van deze informatienota bestaat uit twee
bestuurders. Beiden zijn aangeduid als leden van het directiecomité. Hun mandaat is begonnen op 7 juni 2016 en vervalt



onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2021 die de jaarrekening goedkeurt die eindigt op 31 december
2020.

1. Xavier LaoureuxXavier Laoureux
Activiteiten bij mozzeno: algemeen bestuur, marketing, human resources, AML & compliance
Andere activiteiten: directeur van XVR SPRL & aandeelhouder/beheerder van mozzeno services SA/nv

2. Frédéric DujeuxFrédéric Dujeux
Activiteiten bij mozzeno: algemeen bestuur, technologie, finance, operations, underwriting
Andere activiteiten: beheerder van Valeotech SPRL & aandeelhouder/beheerder van mozzeno services SA/nv

Bezoldigingen vanBezoldigingen van
de leidersde leiders

De mandaten in het vorige punt worden niet bezoldigd.

VeroordelingenVeroordelingen mozzeno Services, voornaamste aandeelhouder, is nooit veroordeeld voor een misdrijf als bedoeld in artikel 20 van de
wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

BelangenconflictenBelangenconflicten Er is geen belangenconflict tussen mozzeno en zijn bestuurders, en evenmin tussen mozzeno en mozzeno Services.

CommissarisCommissaris Niet van toepassing: er is geen commissaris benoemd.

B. Financiële informatie over de uitgevende instellingB. Financiële informatie over de uitgevende instelling

JaarrekeningenJaarrekeningen De jaarrekening betreffende boekjaar 2017 (zie bijlage) is niet geauditeerd door een commissaris en evenmin aan een
onafhankelijke toetsing onderworpen.

WerkkapitaalWerkkapitaal mozzeno verklaart dat het werkkapitaal naar haar oordeel toereikend is om aan haar behoeften voor de volgende twaalf
maanden te voldoen.

Overzicht vanOverzicht van
het eigenhet eigen
vermogen envermogen en
de schuldenlastde schuldenlast

ACTIVAACTIVA 31-03-201931-03-2019 31-12-201831-12-2018
Vaste activa € 100.379 € 106.534
Vlottende activa € 3.243.040 € 2.279.155
Totaal activaTotaal activa € 3.343.419€ 3.343.419 € 2.385.689€ 2.385.689
PASSIVAPASSIVA 31-03-201931-03-2019 31-12-201831-12-2018
Eigen vermogen € 311.647 € 288.717
Voorzieningen en uitgestelde belastingen € 9.069 € 8.686
Schulden € 3.022.703 € 2.088.286
Totaal passivaTotaal passiva 3.343.419 €3.343.419 € 2.385.689 €2.385.689 €
WINST- EN VERLIESREKENINGWINST- EN VERLIESREKENING 31-03-201931-03-2019 31-12-201831-12-2018
Bruto- exploitatiemarge € 52.687 € 78.745
Bedrijfskosten € -23.906 € -35.394
Afschrijvingen € -7.832 € -29.021
Exploitatiewinst (verlies)Exploitatiewinst (verlies) € 20.949€ 20.949 € 14.330€ 14.330
Winst (verlies) van het BoekjaarWinst (verlies) van het Boekjaar € 25.551€ 25.551 € 24.474€ 24.474

Niet-gecontroleerde rekeningen. Tussentijdse rekeningen voor 31-03-2019.
mozzeno heeft zijn handelsactiviteit versneld, wat het voornaamste verschil tussen de tussentijdse rekeningen (31-03-2019)
en de laatste openbare rekeningen (31-12-2018) verklaart: namelijk een stijging van vlottende activa (Leningen) en schulden
(Notes en Kassaldo’s). De algemene en exploitatiekosten van mozzeno zijn beperkt, omdat het niet meer personeel
tewerkstelt dan nodig voor reglementeringsdoeleinden en de meeste uitgaven gedragen worden door de Dienstverlener, die
zich contractueel ertoe heeft verbonden om deze algemene uitgaven te dragen of ze af te trekken van de vergoeding
waarop hij recht heeft voor zijn diensten. Het resultaat hiervan is dat mozzeno gestructureerd is om vanaf 2018 elk jaar in
evenwicht te zijn. Er is een gevoeligheidsanalyse van het businessplan uitgevoerd om variaties in de voornaamste
uitgangspunten te beoordelen. Als er een minimaal volume is bereikt, wordt de kostenstructuur van mozzeno zeer variabel en
kan ze worden aangepast aan de evolutie van de volumes, naar boven of naar beneden. De impact van de
gevoeligheidsanalyse komt vooral tot uiting in het niveau van dienstenvergoedingen die aan de Dienstverlener worden
betaald.

RecenteRecente
gebeurtenissengebeurtenissen

Op 1 maart 2018 is mozzeno gestart met het voorfinancieren van leningen, alvorens ze opnieuw te financieren via het
uitgeven van Notes. Die voorfinancieringsactiviteit gebruikt een specifiek bedrijfskapitaal in de vorm van eigen kapitaal
dat is geldig verklaard door de regulator.
Op 21 augustus 2018 is het kapitaal van de moederonderneming van mozzeno (mozzeno Services) met 1.075.000 EUR
gestegen, waardoor de financiële positie van de mozzeno-groep beduidend sterker is geworden.

C. Informatie over het onderliggende actiefC. Informatie over het onderliggende actief

BeschrijvingBeschrijving
van hetvan het
onderliggendeonderliggende
actiefactief

De onderliggende activa van de Notes zijn ofwel consumentenkredietenconsumentenkredieten naar Belgisch recht ofwel bedrijfskredietenbedrijfskredieten.

Voorwaarden voor Belgische consumentenkredietenVoorwaarden voor Belgische consumentenkredieten
De Leningen worden toegestaan door mozzeno als Leningsverstrekker erkend door en onder toezicht van de FSMA
overeenkomstig Boek VII van het Wetboek Economisch Recht.
De leningen zijn amortisatieleningen (leningen op afbetaling) met een looptijd tussen 1 en 120 maanden op het tijdstip van dit
nota, toegekend aan Belgische ingezetenen voor privé doeleinden. Elke lening valt binnen een specifieke risicoklasse zoals
omschreven door mozzeno.
Elke lening valt binnen een specifieke risicoklasse zoals omschreven door mozzeno.



Dit zijn de essentiële voorwaarden die van toepassing zijn op deze leningen, zoals bepaald in de leningsovereenkomst of in de
wet, en die een impact kunnen hebben op de performantie van de Notes:

Elke Kredietnemer heeft een herroepingsrechtherroepingsrecht dat hij kan uitoefenen binnen 14 kalenderdagen met ingang van de
inwerkingtreding van de leningsovereenkomst. Normale intrestbetalingen zijn verschuldigd door de Kredietnemer voor
de periode tussen de terbeschikkingstelling van de lening en de herroeping.
Een Kredietnemer is gerechtigd om te allen tijde een vervroegde terugbetalingvervroegde terugbetaling te doen van het volledige bedrag van
de lening (of een deel ervan), mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding. De vervroegde terugbetaling van het
volledige bedrag van de lening resulteert in de beëindiging van de leningsovereenkomst.

In het geval van late betaling van de Kredietnemerlate betaling van de Kredietnemer zal mozzeno wat volgt vorderen:
nalatigheidsintresten in overeenstemming met de leningsovereenkomst en met een mogelijke respijtperiode van
maximaal 15 dagen; en
een vergoeding voor schade: alle kosten ten gevolge van rappels, ingebrekestellingen en gerelateerde portkosten, in
overeenstemming met de leningsovereenkomst.

Overeenkomstig de voorwaarden van de leningsovereenkomst, mag mozzeno overgaan tot de vervroegde beëindigingvervroegde beëindiging
van de leningvan de lening als de Kredietnemer voor twee (of meer) aflossingen of minimum 20% van het nominale bedrag van de lening
niet betaalt, en de Kredietnemer niet heeft gereageerd op brieven en/of ingebrekestellingen zoals voorzien in de
leningsovereenkomst. In een dergelijk geval worden de volgende bedragen onmiddellijk opeisbaar:

het uitstaande bedrag krachtens de betrokken Lening onderliggend aan de Serie;
normale verschuldigde intresten;
reeds in rekening gestelde (en niet betaalde) nalatigheidsintresten, kosten en schadevergoeding, in overeenstemming
met de leningsovereenkomst;
nalatigheidsintresten die berekend werden in overeenstemming met de leningsovereenkomst en worden toegepast op
het uitstaande bedrag van de lening;
de wettelijk toegelaten schadevergoeding wegens vroegtijdige beëindiging wegens wanprestatie van de Kredietnemer.

Voorwaarden voor bedrijfskredieten:Voorwaarden voor bedrijfskredieten:
De bedrijfskredieten worden toegestaan door mozzeno, over het algemeen via onderhandse plaatsingen. Dit gebeurt via een
rechtstreekse benadering van de kandidaat-Kredietnemers of via partnerships met erkende crowdlending platforms of
andere tussenpersonen.
De leningen zijn over het algemeen betalingsverplichtingen, gelijkaardige financiële instrumenten of vorderingen, met
periodieke interesten op de Verrekeningsdatums van de opgebouwde rente en een aflossing van de hoofdsom die periodiek
of bij de (eind)vervaldag gebeurt. Elke lening valt binnen een specifieke risicoklasse zoals omschreven door mozzeno.
Een Kredietnemer is gerechtigd om te allen tijde een vervroegde terugbetalingvervroegde terugbetaling te doen van het volledige bedrag van de
lening (of een deel ervan), mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding. De vervroegde terugbetaling van het volledige
uitstaande hoofdbedrag en vervallen interesten van een lening resulteert in de beëindiging van de leningsovereenkomst.
In het geval van late betaling van de Kredietnemerlate betaling van de Kredietnemer zal mozzeno wat volgt vorderen:

nalatigheidsintresten in overeenstemming met de leningsovereenkomst en met een mogelijke respijtperiode van
maximaal 15 dagen; en
een vergoeding voor schade: alle kosten ten gevolge van rappels, ingebrekestellingen en gerelateerde portkosten, in
overeenstemming met de leningsovereenkomst.

Overeenkomstig de voorwaarden van de leningsovereenkomst, mag mozzeno de vervroegde beëindiging van de leningvervroegde beëindiging van de lening
aanvragen bij omstandigheden die in de leningsovereenkomst voorzien zijn, over het algemeen wanneer de kredietnemer er
herhaaldelijk niet in slaagt aan zijn betalingen of andere verplichtingen te voldoen, failliet gaat, zijn activiteiten wijzigt of een
belangrijke herstructurering wil doorvoeren.

Algemene voorwaarden voor consumenten- en bedrijfskredieten:Algemene voorwaarden voor consumenten- en bedrijfskredieten:
Om de investeerders te beschmermen heeft mozzeno beschermingsmechanismen opgesteld voor sommige leningen.
Naargelang de situatie kan dit beschermingsmechanisme de vorm aannemen van

1) Een Garant: 1) Een Garant: deze garant kan zijn:
KredietverzekeraarKredietverzekeraar (PROTECT garantie): mozzeno heeft voor specifieke leningen een kredietverzekering
afgesloten die mozzeno gedeeltelijk beschermt, en indirect ook de investeerders via de PROTECT garantie, in geval
de kredietnemer in gebreke blijft. De kredietverzekering dekt – ten belope van een percentage dat vermeld staat
in de voorwaarden van de aanbieding opgenomen in de informatienota van elke serie van Notes van mozzeno – de
betaling van drie vervallen termijnen en het openstaande saldo van de onderliggende lening.
Guarantor Project StakeholderGuarantor Project Stakeholder: mozzeno is ook van plan een akkoord met derde partijen te sluiten om bepaalde
specifieke leningen te dekken die bedoeld zijn om projecten te financieren waarbij deze derde partijen als
belanghebbenden (stakeholder) betrokken zijn. Dergelijk akkoord zal mozzeno gedeeltelijk beschermen, en indirect
ook de investeerders, in geval de kredietnemer in gebreke blijft.

2) Een Specifieke leningsstructuur: 2) Een Specifieke leningsstructuur: om mozzeno, en indirect ook de investeerders, te beschermen tegen het
wanbetalingsrisico van de eindbegunstigde van een project, kan een specifieke leningsstructuur worden opgezet. In
voorkomend geval staat de de specifieke structuur vermeld in de voorwaarden van de aanbieding opgenomen in de
informatienota van elke serie van Notes van mozzeno.

De potentiële bijdrage aan het beschermingsmechanisme zal onder de Serie gefactureerd worden als bijdrage van de houder
van Notes, en is reeds afgetrokken van de rentevoet van de Notes. De rentevoet van de Notes alsook de mogelijke
vergoeding met betrekking tot de Serie wordt gespecificeerd in de voorwaarden van de aanbieding.
Na de vroegtijdige beëindiging van een lening op grond van een blijvende situatie van wanprestatie, zal de Dienstverlener,
zoals overeengekomen met mozzeno, afhankelijk van de zaak, ofwel de Garant of een extern incassobureau instrueren.

De GarantGarant zal in voorkomend geval geïnstrueerd worden door mozzeno. Na succesvolle bevestiging van de geldigheid
van het verzoek en de toepasselijke voorwaarden, zal de Garant de overeengekomen schadevergoeding betalen aan
mozzeno, in de plaats worden gesteld van laatstgenoemde als begunstigde van de vorderingen uit de lening en de
innings- en afdwingingsprocedures tegenover de Kredietnemer starten.
Een incassobureauincassobureau zal geïnstrueerd worden om over te gaan tot de inning en afdwinging van de uitstaande
vorderingen tegen de Kredietnemer als: (i) er geen Garant is voor de Lening onderliggend aan de Serie; of (ii) de
schadevergoeding om een of andere reden niet kan worden betaald door de Garant. Het incassobureau kan naargelang
van de zaak, naar eigen goeddunken of na goedkeuring van mozzeno, beslissen om al dan niet gerechtelijke procedures
te starten.

Na aftrek van inningskosten, overige kosten en uitgaven in verband met de aflossings-en inningsprocedures, worden de



intresten, aflossingen van de hoofdsom, nalatigheidsintresten of wederbeleggingsvergoedingen doorgegeven aan de houders
van Notes als ze daadwerkelijk werden ontvangen van of geïnd bij de Kredietnemer. De vergoeding voor schade wordt bij
effectieve ontvangst of inning ervan eveneens doorgegeven aan de houders van Notes. Het kan echter zijn dan zij meer dan
gecompenseerd worden door de feitelijke kosten van rappels en de inning die in aanmerking worden genomen voor de
berekening van het te Distribueren Beschikbaar Saldo dienaangaande.
Wanneer er een Garant is voor de lening en de respectievelijke schadevergoedingsprocedure geactiveerd wordt, maken de
nalatigheidsintresten en de vergoeding van schade over het algemeen geen deel uit van de door de Garant uitbetaalde
schadevergoeding en worden dus niet doorgegeven aan de houders van Notes. Daarom is het mogelijk dat de netto-
opbrengsten lager zijn dan de uitstaande hoofdsom van de lening.
Wanneer er geen Garant is en beroep wordt gedaan op een incassobureau, heeft het recht op terugbetaling van de kosten en
uitgaven en op vergoedingen voor incasso op de bij de Kredietnemers geinde bedragen. Dergelijke kosten en uitgaven en
vergoedingen voor incasso worden afgetrokken van de geïnde bedragen alvorens deze geïnde bedragen worden
overgemaakt aan de houders van Notes.

Structuur vanStructuur van
de transactiede transactie

De oprichtersDe oprichters
van activavan activa

mozzeno, handelend als Leningsverstrekker, een door de FSMA (Belgische toezichthouder) erkende aanbieder van
consumentenkrediet en toekenner van consumentenkredieten aan inwoners van België, mogelijk via goedgekeurde
tussenpersonen; of
mozzeno, handelend als Leningsverstrekker, verlener van leningen aan ondernemingen, mogelijk via initiators of andere
gespecialiseerde tussenpersonen.



Deel III – Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumentenDeel III – Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten

A. Beschrijving van de aanbiedingA. Beschrijving van de aanbieding

Voorwaarden van de aanbiedingVoorwaarden van de aanbieding

Minimumbedrag enMinimumbedrag en
maximumbedragmaximumbedrag
waarvoor dewaarvoor de
aanbieding wordtaanbieding wordt
verrichtverricht

Van 0,01 €0,01 € tot 6.631,27 €6.631,27 €.

MinimaalMinimaal
intekeningsbedragintekeningsbedrag

25 €, niet van toepassing bij de aanvulling van een Serie, om het Totale Nominale Bedrag te bereiken.

UitgifteprijsUitgifteprijs 100%

AanbodperiodeAanbodperiode van 11/05/201911/05/2019 tot 04/06/201904/06/2019. mozzeno mag naar eigen goeddunken de Aanbodperiode inkorten.

UitgiftedatumUitgiftedatum 04/06/201904/06/2019. In het geval van inkorting van de Aanbodperiode, zal de Uitgiftedatum dienovereenkomstig aangepast
worden.

VoorzieneVoorziene
VervaldatumVervaldatum

27/02/202327/02/2023. In het geval van inkorting van de Aanbodperiode, zal de Voorziene Vervaldatum dienovereenkomstig
vervroegd worden.

FinaleFinale
terugbetalings-terugbetalings-
datumdatum

27/02/202527/02/2025. In het geval van inkorting van de Aanbodperiode, zal de Finale Terugbetalingsdatum
dienovereenkomstig vervroegd worden.

Intrestvoet van deIntrestvoet van de
NotesNotes

3,698777333,69877733 percent per jaar, de impact van de potentiële bijdrage in de kosten van het beschermingsmechanisme is
reeds afgetrokken.

Totaal maandelijksTotaal maandelijks
bedrag van debedrag van de
periodiek aflossingperiodiek aflossing
van de Serievan de Serie

168,39 €168,39 € per maand in het geval van effectieve en tijdige terugbetaling door de Kredietnemer in het kader van de
Lening onderliggend aan de Serie.

VerrekeningsdatumVerrekeningsdatum
van de opgebouwdevan de opgebouwde
renterente

De 1212  dag van elke maand, waarbij de eerste Verrekeningsdatum van de opgebouwde rente 12/08/201912/08/2019 is, of als
een dergelijke dag niet bestaat in de betrokken maand, de voorgaande dag die bestaat in de betrokken maand. In het
geval van inkorting van de Aanbodperiode, zal de eerste Verrekeningsdatum van de opgebouwde rente
dienovereenkomstig vervroegd worden.

Datums van BetalingDatums van Betaling
van de Intrestenvan de Intresten

De Datums van Betaling van de Intresten zijn de 2727  dag van elke maand tot en met de Voorziene Vervaldatum,
waarbij de eerste Datum van Betaling van de Intresten 27/08/201927/08/2019 is, of als deze dag geen Werkdag is, de
daaropvolgende Werkdag. In het geval van inkorting van de Aanbodperiode, zal de eerste datum van Betaling van de
Intresten dienovereenkomstig vervroegd worden.

Datums van deDatums van de
terugbetaling vanterugbetaling van
het kapitaalhet kapitaal

De Datums van de terugbetaling van het kapitaal zijn de 2727  dag van elke maand tot en met de Voorziene
Vervaldatum of de Finale Terugbetalingsdatum, naargelang van het geval, waarbij de eerste Datum van de
terugbetaling van het kapitaal 27/08/201927/08/2019 is, of als deze dag geen Werkdag is, de daaropvolgende Werkdag. In het
geval van inkorting van de Aanbodperiode, zal de eerste Datum van de terugbetaling van het kapitaal
dienovereenkomstig vervroegd worden.

IdentificatienummerIdentificatienummer
voor Serievoor Serie

900014901538

Indicatie vanIndicatie van
brutorendementbrutorendement
(jaarlijks)(jaarlijks)

3,69877733 %3,69877733 % na aftrek van vergoedingen.
Ervan uitgaande dat er geen late betalingen, geen herroeping en geen vervroegde terugbetaling worden gedaan door
de Kredietnemer in het kader van de Lening onderliggend aan de Serie, en dat de Notes worden aangehouden tot de
Finale Terugbetalingsdatum.

Indicatie vanIndicatie van
nettorendementnettorendement
(jaarlijks)(jaarlijks)

2,57618821 %2,57618821 % na aftrek van vergoedingen en voorzienbare bronbelastingen voor Belgische retailbeleggers van 30 %.
Ervan uitgaande dat er geen late betalingen, geen herroeping en geen vervroegde terugbetaling worden gedaan door
de Kredietnemer in het kader van de Lening onderliggend aan de Serie, en dat de Notes worden aangehouden tot de
Finale Terugbetalingsdatum. 
Uitsluitend relevant voor Belgische retailbeleggers.

B. Redenen voor de aanbiedingB. Redenen voor de aanbieding

De ontvangen bedragen zullen dienen voor de (her)financiering van [de lening die is toegekend aan een particulier voor een persoonlijk project.

Informatie over de Lening onderliggend aan de Serie (consumentenkrediet)Informatie over de Lening onderliggend aan de Serie (consumentenkrediet)

Lening onderliggend aan de Serie met referentienummerLening onderliggend aan de Serie met referentienummer 900014894666

Risicoklasse van Lening onderliggend aan de SerieRisicoklasse van Lening onderliggend aan de Serie D

Land van oorsprongLand van oorsprong BelgiëBelgië

Kredietnemer regioKredietnemer regio N/AN/A

LeningsverstrekkerLeningsverstrekker mozzenomozzeno

de

ste

ste



Bron/PartnerBron/Partner mozzenomozzeno

Maandelijkse netto-inkomsten van de Leningnemer *Maandelijkse netto-inkomsten van de Leningnemer * € 1.302,70€ 1.302,70, zijnde de inkomsten min de financiële lasten

Doel van de lening *Doel van de lening * Wooninrichting of verhuizingWooninrichting of verhuizing

Eigendom van een huis *Eigendom van een huis * HuurderHuurder

Verhouding schuld-inkomsten *Verhouding schuld-inkomsten * 43,95 %43,95 %

Huidige status tewerkstelling *Huidige status tewerkstelling * Bediende sinds 02/05/2019Bediende sinds 02/05/2019

Opleidingsniveau *Opleidingsniveau * Hoger niet-universitairHoger niet-universitair

Burgerlijke staat *Burgerlijke staat * AlleenstaandAlleenstaand

Externe informatie dekking (sociaal netwerk, e-banking en andere tools)Externe informatie dekking (sociaal netwerk, e-banking en andere tools) n/an/a

Informatie over de beschermings-mechanismeInformatie over de beschermings-mechanisme Kredietovereenkomst verzekerd door Atradius

(Krediet)levensverzekering waarop is ingetekend door de Leningnemer(Krediet)levensverzekering waarop is ingetekend door de Leningnemer neenneen

* zoals zelf aangegeven door de eerste Kredietnemer, niet verder dan door redelijke plausibiliteitscontrole geverifieerd

Deel IV – Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumentenDeel IV – Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

A. Kenmerken van de NotesA. Kenmerken van de Notes

Aard enAard en
categoriecategorie

De Notes zijn van betaling afhankelijke schuldverplichtingen met beperkte verhaal van mozzeno.

MuntMunt EUR

Benaming en,Benaming en,
in voorkomendin voorkomend
geval, nominalegeval, nominale
waardewaarde

0,01 €

VervaldatumVervaldatum
enen
terugbetalings-terugbetalings-
modaliteitenmodaliteiten

VervaldatumVervaldatum
De voorziene vervaldatum van de Serie van Notes (omschreven als de Voorziene VervaldatumVoorziene Vervaldatum  is bepaald in de
voorwaarden van de aanbieding. Als op basis van de Lening onderliggend aan de Serie verschuldigde bedragen door de
Kredietnemer niet worden betaald op de dag die overeenstemt met 15 dagen voorafgaand aan de Voorziene Vervaldatum
van de Serie van Notes, kan de Voorziene Vervaldatum worden uitgesteld tot de Finale TerugbetalingsdatumFinale Terugbetalingsdatum
(omschreven als de Finale Terugbetalingsdatum). De Finale Terugbetalingsdatum is de datum bepaald in de voorwaarden van
de aanbieding, of indien eerder, de datum waarop de Lening onderliggend aan de Serie volledig is afgelost. De Voorziene en
de Finale Terugbetalingsdatum zijn gespecificeerd in de voorwaarden van de aanbieding en kunnen worden gewijzigd bij
inkorting van de Aanbodperiode.

TerugbetalingsmodaliteitenTerugbetalingsmodaliteiten
De Notes worden uitgegeven op de Uitgiftedatum (omschreven als de Uitgiftedatum), en met ingang van deze
Uitgiftedatum zullen er elke periode (over het algemeen elke maand) op dezelfde dag verrekeningsdatums van de
opgebouwde rente (omschreven als de Verrekeningsdatums van de opgebouwde rente) worden vastgesteld, in lijn met de
verrekeningsdatums van de opgebouwde rente van de Lening onderliggend aan de Serie op de datum waarop de Notes
worden uitgegeven. Deze Verrekeningsdatums van de opgebouwde rente en de Uitgiftedatum bepalen de
Intrestverwervingsperiodes (omschreven als de Intrestverwervingsperiodes). Periodieke Betalingsdatums (omschreven als
Periodieke Betalingsdatums) worden vastgesteld 15 dagen na de Verrekeningsdatum van de opgebouwde rente, of de
daarop volgende werkdag als een dergelijke datum geen werkdag is. Een Periodieke Betalingsdatum kan een Datum van
Betaling van de Intresten, een Datum van de terugbetaling van het kapitaal (omschreven als een Datum van de terugbetaling
van het kapitaal) of beide zijn indien vervallen intresten worden betaald en een deel van de hoofdsom op dezelfde datum
wordt afgelost.
Het volgende voorbeeld illustreert een deel van het tijdschema van een Serie van Notes en de overeenkomstige Lening
onderliggend aan de Serie. De datums van de Leningsovereenkomst zullen niet noodzakelijkerwijze altijd gelijk zijn aan de
Uitgiftedatum, en de periode zal niet altijd een maand zijn, zoals hieronder weergegeven voor een gemakkelijker begrip.

Alle specifieke datums die zullen gelden voor de Serie van Notes zullen omschreven worden in de voorwaarden van de



aanbieding, en kunnen worden vervroegd in het geval van inkorting van de Aanbodperiode.
Doorgaans vervallen intresten op de Notes per Intrestverwervingsperiodes en worden ze berekend op basis van de
Intrestvoet van de Notes (omschreven als Intrestvoet van de Notes en zoals gespecificeerd in de voorwaarden van de
aanbieding) op de uitstaande hoofdsom van de Serie van Notes (omschreven als de Uitstaande Hoofdsom) en worden aan de
houders van Notes uitbetaald op de volgende Datum van Betaling van de Intresten na elke Verrekeningsdatum van de
opgebouwde rente, mits:

de Kredietnemer de overeenkomstige betaling tijdig heeft uitgevoerd; en
het te Distribueren Beschikbaar Saldo voldoende is in overeenstemming met de Volgorde van Prioriteit die bepaalt
welke kosten, uitgaven en vorderingen gerangschikt zijn vóór een betaling aan de houders van Notes.

In het geval van tijdige terugbetaling van de Lening onderliggend aan de Serie op de contractueel overeengekomen datums,
zal het te Distribueren Beschikbaar Saldo voldoende zijn en gebruikt worden voor de betaling van:

de vervallen intresten op de overeenkomstige Datum van Betaling van de Intresten; en
aflossing van de hoofdsom op de overeenkomstige Datum van de terugbetaling van het kapitaal.

Om te vermijden dat er een heleboel kleine bedragen worden overgeschreven naar de bankrekening van de investeerder,
worden de interesten en het terugbetaalde kapitaal – te betalen aan de houders van Notes – bewaard door mozzeno,
handelend als Uitgevende Instelling, en op het platform zichtbaar gemaakt bij het beschikbaar Saldo van de houder van
Notes. De houder van Notes kan daarna vrij beslissen of hij de ontvangen bedragen opnieuw investeert of wil laten
overschrijven op zijn bankrekening.
In het geval van late (maar uiteindelijk uitgevoerd) betaling door de Kredietnemer zal/zullen het/de te Distribueren
Beschikbaar Saldo(s) voor de volgende Periodieke Betalingsdatum(s) gevolgen ondergaan van de late terugbetaling en de
kosten en uitgaven voor rappels, die gerangschikt staan vóór de betalingen aan de houders van Notes uit het te Distribueren
Beschikbaar Saldo. Er zullen Intresten blijven lopen maar er zullen geen betalingen krachtens de Notes worden uitgevoerd
vóór de Kredietnemer weer effectief terugbetalingen verricht. De betalingen zullen worden gedaan uit het gereduceerde te
Distribueren Beschikbaar Saldo in overeenstemming met de Volgorde van Prioriteit, dus zullen de aan de houders van Notes
betaalde bedragen worden verlaagd.
In het geval van een wanbetaling die niet wordt opgelost en resulteert in een vervroegde beëindiging van de
overeenkomstige Lening onderliggend aan de Serie, en indien er voor de betreffende Lening onderliggend aan de Serie een
beschermingsmechanisme werd gesloten met een Garant, zal mozzeno als Leningsverstrekker desgevallend een vordering
indienen bij de Garant. In dat geval hangt het bedrag van de vergoeding af van het beschermingsmechanisme Indien er geen
Garant is voor de desbetreffende Lening onderliggend aan de Serie, of wanneer de Garant om eender welke reden geen
vergoeding kan betalen, zal mozzeno als Leningsverstrekker dienovereenkomstig de diensten van een incassobureau
inroepen. Alleen bij effectieve betaling ervan aan mozzeno, zal een vergoeding die door de Garant werd betaald, dan wel het
door het incassobureau geïnde bedrag worden aangerekend op het te Distribueren Beschikbaar Saldo voor de volgende
Periodieke Betalingsdatum. Inningskosten en -uitgaven, vergoedingen voor incasso en/of de potentiële bijdrage in de kosten
van het beschermingsmechanisme blijven echter gerangschikt vóór betalingen aan houders van Notes in de berekening van
het te Distribueren Beschikbaar Saldo, en zullen het aan de houders van Notes betaalde bedrag verlagen.

Vervroegde aflossing van de NotesVervroegde aflossing van de Notes
mozzeno mag de Notes volledig of gedeeltelijk, naargelang van het geval, vervroegd aflossenvervroegd aflossen  door terugbetaling van de
Uitstaande Hoofdsom (of het desbetreffende deel ervan) plus de vervallen intresten aan de houders van Notes op een pro
rata basis, indien en voor zover:

(a) een vervroegde terugbetaling van de respectievelijke Lening onderliggend aan de Serie (volledig of gedeeltelijk)
wordt terugbetaald overeenkomstig de toepasselijke leningsovereenkomst;
(b) de Kredietnemer zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend;
(c) de Kredietnemer heeft om een of andere reden de Lening onderliggend aan de Serie volledig of gedeeltelijk
terugbetaald, of alle uitstaande bedragen werden geïnd bij de Kredietnemer bij een vroegtijdige beëindiging in het
kader van de Lening onderliggend aan de Serie, wegens wanprestatie of anders, dan wel indien wordt besloten dat de
desbetreffende Lening onderliggend aan de Serie niet geldig werd toegekend;
(d) mozzeno op grond van een reglementaire maatregel of beslissing of een wetgevende handeling niet meer wettelijk
erkend is, dan wel het commercieel niet meer redelijk is voor mozzeno of mozzeno services dat Notes worden
uitgegeven of uitstaan; of
(e) de kosten die mozzeno moet maken voor de afwikkeling van betalingen in het kader van de Notes commercieel of
economisch onredelijk worden voor mozzeno en/of de Dienstverlener.

Intresten vervallen tot de datum waarop de respectievelijke Lening onderliggend aan de Serie werd voorafbetaald of
terugbetaald. In geval van een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling of terugbetaling van een desbetreffende Lening
onderliggend aan de Serie, zal het bedrag van de aflossing van kapitaal en intresten worden verlaagd of de Voorziene
Vervaldatum zal naar voren worden gehaald, naar keuze van de Kredietnemer.
In het geval van een vervroegde aflossing van de Notes nadat de Kredietnemer zijn herroepingsrecht in het kader van de
Lening onderliggend aan de Serie heeft uitgeoefend, zal mozzeno aan de houders van Notes de bedragen die geïnvesteerd
werden in de desbetreffende Notes terugbetalen, zonder verlies of kosten.
De potentiële bijdrage van de houders van Notes in de kosten van het beschermingsmechanisme zijn reeds inbegrepen in de
berekening van de intrestvoet van de Notes. In het geval van effectieve en tijdige terugbetaling van de Lening onderliggend
aan de Serie door de Kredietnemer, hangt het te verwachten brutorendement van de belegging in de Notes in de eerste
plaats af van de intrestvoet van de Notes. Het nettorendement hangt af van belastingen, bijvoorbeeld van toepassing op
Belgische retailinvesteerders. Het specifieke bruto- en nettorendement zijn gespecificeerd in de voorwaarden van de
aanbieding.

RechtenRechten
verbonden aanverbonden aan
de effecten,de effecten,
rangorde enrangorde en
beperking vanbeperking van
deze rechtendeze rechten

AlgemeenAlgemeen
De Notes zijn niet-gedekte schuldinstrumenten met beperkt verhaal jegens de Uitgevende Instelling overeenkomstig
Belgisch recht.

Gevallen van wanprestatie krachtens de EffectenGevallen van wanprestatie krachtens de Effecten
In het geval van wanprestatie in hoofde van mozzeno bij de betaling van een in verband met de Notes verschuldigde
bedragen gedurende een periode van meer dan 30 dagen, alhoewel voldoende gelden van de Activa van de Serie aanwezig
zijn in het te Distribueren Beschikbaar Saldo, zijn de houders van Notes gerechtigd om de onmiddellijke terugbetaling van de
uitstaande hoofdsom van de Notes plus vervallen intresten te vorderen. Ter voorkoming van twijfel, indien mozzeno als
Uitgevende Instelling een betaling niet uitvoert omdat mozzeno als Leningsverstrekker de respectievelijke bedragen niet
heeft ontvangen van de Kredietnemer in het kader van de Lening onderliggend aan de Serie, zodat het te Distribueren



Beschikbaar Saldo op een Periodieke Betalingsdatum niet voldoende is, is dit geen geval van wanprestatie in verband met de
Notes.

RankingRanking
De Notes van een bepaalde Serie zijn gerangschikt pari passu zonder voorrang onder elkaar.

Fiscale bepalingenFiscale bepalingen
Alle betalingen en/of leveringen in verband met de Notes door of namens mozzeno als Uitgevende Instelling worden gedaan
na inhouding of aftrek voor belastingen, rechten, aanslagen of overheidslasten van om het even welke aard die moeten
worden ingehouden of afgetrokken.

Achterstelling van betaling (‘contingency of payment’) en beperkt verhaalAchterstelling van betaling (‘contingency of payment’) en beperkt verhaal
Betalingen van intresten en de hoofdsom in het kader van de Notes hangen af van de ontvangst door mozzeno van de
betaling van intresten en de hoofdsom door de Kredietnemer in het kader van de desbetreffende Lening onderliggend aan
de Serie. Dienovereenkomstig is elke investeerder in een specifieke Note blootgesteld aan het kredietrisico van de
Kredietnemer van de Lening onderliggend aan de Serie.
Het verhaal van de houders van Notes is beperkt tot de Activa van de Reeks en de netto-opbrengsten na de inning en
afdwinging van de vorderingen in verband met de Activa van de Reeks. Voor zover bij wet toegestaan, mogen de houders
van Notes of iemand die in hun naam optreedt geen verdere stappen ondernemen tegen mozzeno ter inning van
bijkomende bedragen, en het recht om een dergelijke som te innen wordt gedoofd. In het bijzonder is een houder van notes
niet gerechtigd om de vereffening, liquidatie of het faillissement van mozzeno of andere insolventie-procedures te vorderen
of in te leiden, noch heeft hij rechten op activa van mozzeno die geen deel uitmaken van de desbetreffende Activa van de
Reeks.

Volgorde van Prioriteit voor het gebruik van betalingen en opbrengsten van de Activa van de ReeksVolgorde van Prioriteit voor het gebruik van betalingen en opbrengsten van de Activa van de Reeks
mozzeno moet de ontvangst van bedragen in verband met een Serie van Notes bevestigen en deze bedragen gebruiken in
overeenstemming met de bepalingen van de Serie van Notes overeenkomstig de volgende bepalingen (omschreven als
Volgorde van Prioriteit):

(a) in de eerste plaats, tot betaling of voldoening van alle vergoedingen, kosten, lasten, uitgaven, verbintenissen en
andere bedragen opgelopen door of te betalen aan de ontvanger krachtens of ten gevolge van de Notes of aan een
fiscale autoriteit;
(b) in de tweede plaats, voor elke vordering pro rata ter betaling van:

i. bedragen van vergoedingen, kosten, potentiële bijdrage aan de kosten van het beschermingsmechanisme en
uitgaven die verschuldigd zijn aan de Dienstverlener van de Leningen en de Dienstverlener van de Notes (andere
dan de met mozzeno overeengekomen servicekosten waarnaar wordt verwezen in (b) (ii) hieronder), aan de
Garant of aan een extern incassobureau in verband met de betaling of inning van een betaling in verband met de
Serie van Notes (inclusief de terugbetaling voor alle in rekening gebrachte kosten, en de eventuele
schadevergoeding betaald door de Dienstverlener van de Lening of mozzeno, in verband met een terugkeer of
een afwijzing van een automatische incasso van de bankrekening van de Kredietnemer en de daarmee verband
houdende terugvorderingen van dergelijke automatische incasso nadat de desbetreffende periodieke betaling
werd gedaan aan de houders van Notes); alsook
ii. alle bedragen van vergoedingen, kosten en uitgaven die verschuldigd zijn aan de Dienstverlener van de Lening,
de Dienstverlener van de Notes, de Operator van het Platform, de door mozzeno gebruikte kredietinstelling of
betalingsinstelling, of andere dienstverleners in verband met de uitgifte, de interne clearing, interne vereffening
en betaling van de desbetreffende Serie van Notes.

(c) ten derde, van het resterende bedrag (omschreven als het te Distribueren Beschikbaar Saldohet te Distribueren Beschikbaar Saldo), na aftrek van (a)
en (b), pro rata ter betaling van intresten of aflossing van de hoofdsom die verschuldigd zijn aan de houders van Notes;
en
(d) ten vierde, ter betaling van (desgevallend) het saldo aan mozzeno.

De bedragen die mozzeno moet betalen aan de Dienstverlener of een extern incassobureau in verband met de inning van de
schuld waarnaar wordt verwezen in bovenstaande (b)(i), gerangschikt vóór betalingen aan de houders van Notes, worden
minstens gedeeltelijk gedaan uit de bedragen die effectief ontvangen of geïnd werden krachtens de Leningsovereenkomst.
Deze bedragen zullen samen met betalingen van bedragen waarnaar wordt verwezen onder voorwaarde (a), indien
voorhanden, worden afgetrokken van de bedragen die werden ontvangen of geïnd bij de Kredietnemer in het kader van de
Lening onderliggend aan de Serie, om het te Distribueren Beschikbaar Saldo op te bouwen.

Kennisgeving aan houders van NotesKennisgeving aan houders van Notes
Alle kennisgevingen die mozzeno moet doen aan de houders van Notes zijn geldig indien ze worden gedaan per e-mail die
rechtstreeks worden gestuurd aan het persoonlijke adres van de houders van Notes, zoals vermeld in het
Investeerdersprofiel, alsook door het posten van een bericht op het Investeerdersprofiel via het Platform.

BeperkingenBeperkingen
van de vrijevan de vrije
overdracht vanoverdracht van
de Notesde Notes

Behoudens wat hieronder beschreven is en wat voorzien is door de wet, zijn de Notes niet overdraagbaar. Indien er zich voor
een reden voorzien in de wet toch een overdracht voordoet, zoals de dood van een houder van Notes, dan belooft mozzeno
de nodige interne maatregelen te nemen. Zo zal mozzeno voor elke gedane overdracht van Notes de verandering van
eigendom op het Platform en van de betrokken Investeerdersprofielen registreren.

“Best effort liquidity option” aangeboden door mozzeno“Best effort liquidity option” aangeboden door mozzeno
Om de investeerders meer liquiditeit te bieden, hebben de houders van Notes de optie om alle of een deel van hun Notes
aan mozzeno over te dragen. Dit op voorwaarde dat alle betrokken partijen een akkoord bereiken over die overdracht zelf,
maar ook over de voorwaarden daarvan, waaronder, maar niet beperkt tot, de prijs die er voor de Notes betaald moet
worden (kapitaal met een mogelijke korting of premie, verdelingsmethode van opgelopen interest …) en de mogelijke
betaling (en het bedrag) van behandelingskosten aan mozzeno. Deze mogelijkheid houdt geen gegarandeerde liquiditeit in en
Investeerders zouden dan ook niet in Notes moeten investeren tenzij ze die Notes tot de Eindvervaldag kunnen behouden.

Overdrachtsmogelijkheid omwille van een negatief beschikbaar SaldoOverdrachtsmogelijkheid omwille van een negatief beschikbaar Saldo
Het beschikbaar Saldo van een investeerder hoort niet negatief te worden. Het kan in bepaalde omstandigheden echter wel
tijdelijk negatief worden, zonder de toepassing van interest, bijvoorbeeld in - maar niet beperkt tot - de volgende gevallen:

De investeerder heeft van mozzeno de toestemming gekregen op Notes in te schrijven vóór hij zijn beschikbaar Saldo
heeft aangevuld;
Er zijn herroepingsrechten verbonden aan het gebruik van domiciliëringen om het beschikbaar Saldo aan te vullen;
Annulering van aan de investeerder onrechtmatig terugbetaalde bedragen die werden herbelegd of die overgemaakt
werden naar zijn bankrekening na een verzoek van opname.

Wanneer een Saldo om welke reden dan ook negatief wordt, brengt mozzeno de betrokken investeerder daarvan op de



hoogte. mozzeno zal de investeerder vragen om deze situatie binnen de 5 werkdagen recht te zetten en hem de nodige
betalingsinstructies bezorgen.
Indien de situatie niet is rechtgezet binnen de 5 werkdagen die volgen op de melding, heeft mozzeno het recht (maar niet de
plicht) om het eigendom terug te eisen van de Notes waarop de investeerder het meest recent heeft ingeschreven, in die
volgorde, aan de nominale waarde (zonder waardevermindering op de verschuldigde bedragen in hoofdsom) en zonder extra
kosten. Deze overdacht van Notes zal worden beperkt tot een bedrag dat het negatieve beschikbaar Saldo volledig
compenseert. Om verwarring te vermijden, blijft de totale waarde van de portefeuille (som van lopende Notes en
beschikbaar Saldo) na deze overdracht onveranderd.

JaarlijkseJaarlijkse
rentevoet vanrentevoet van
de Notesde Notes

Elke Note levert intresten op, op de Uitstaande Hoofdsom ervan, voor elke Intrestverwervingsperiode tot (maar met
uitsluiting van) de dag waarop de Uitstaande Hoofdsom werd herleid tot nul. Voor elke Intrestverwervingsperiode vervallen
de interesten op de Uitstaande Hoofdsom met ingang van de Verrekeningsdatum van de opgebouwde rente die voorafgaat
aan de desbetreffende Datum van Betaling van de Intresten. Betalingen van intresten moeten worden gedaan in
overeenstemming met de voorwaarden van de aanbieding en moeten dus in het bijzonder afhangen van de aanvaarding door
mozzeno van de respectievelijke betaling in het kader van de Lening onderliggend aan de Serie en mits het te Distribueren
Beschikbaar Saldo op de desbetreffende Periodieke Betalingsdatum volstaat om een dergelijke betaling te doen.
Het bedrag van de te betalen intresten in verband met een Note en de Intrestverwervingsperiode op een Datum van
Betaling van de Intresten worden berekend :

(a) volgens de formule (1 + R) (1/p) -1, waarin R de Intrestvoet van de Notes is en p het aantal
Intrestverwervingsperiodes in een jaar (12 voor periodes van een maand, 4 voor periodes van een kwartaal en 1 voor
periodes van een jaar; en
(b) door het resultaat van (a) te vermenigvuldigen met de Uitstaande Hoofdsom met ingang van de
Verrekeningsdatum van de opgebouwde rente onmiddellijk voorafgaand aan de desbetreffende Datum van Betaling
van de Intresten.

Als het bedrag van de te betalen intrest in verband met een Note om een of andere reden zou berekend worden op een
andere berekeningsperiode dan een volledige periode tussen twee opeenvolgende Verrekeningsdatums van de opgebouwde
rente, zou dat worden berekend door:

(c) het resultaat van (b) te vermenigvuldigen met de som van:
i. het aantal dagen in de berekeningsperiode die vallen voor de Verrekeningsdatum van de opgebouwde rente
binnen de berekeningsperiode, gedeeld door het aantal dagen in de desbetreffende gedeeltelijk gedekte
Intrestverwervingsperiode, en
ii. het aantal volledige Intrestverwervingsperiodes die binnen de berekeningsperiode vallen, en
iii. du nombre de jours de la période de calcul, tombant après la dernière Date de Comptabilisation d'Intérêts
Courus comprise dans la période de calcul, divisé par le nombre de jours compris dans la Période de
Comptabilisation des Intérêts partiellement couverte concernée.iii. het aantal dagen in de berekeningsperiode die
vallen na de laatste Verrekeningsdatum van de opgebouwde rente binnen de berekeningsperiode, gedeeld door
het aantal dagen in de desbetreffende gedeeltelijk gedekte Intrestverwervingsperiode.

Datum vanafDatum vanaf
wanneer dewanneer de
interesteninteresten
betaalbaarbetaalbaar
wordenworden

Een houder van notes ontvangt de intrestbetalingen pas 15 dagen nadat het desbetreffende intrestbedrag vervallen is, en
dienovereenkomstig zullen voor een eenmalige periode van 15 dagen geen intresten worden betaald op de Notes. Vervallen
intresten die niet betaald worden op de Notes op de Datum van Betaling van de Intresten in verband met de
Intrestverwervingsperiode waarin ze vervallen zijn, zullen worden overgedragen naar de volgende Datum van Betaling van de
Intresten.

Periodieke betalingenPeriodieke betalingen
Van het te Distribueren Beschikbaar Saldo, indien voorhanden, moet mozzeno op pro rata basis en in de volgende volgorde:

(a) op elke Datum van Betaling van de Intresten intrestbetalingen doen aan de houders van Notes tegen de Intrestvoet
van de Notes in overeenstemming met de bovenstaande berekening; en
(b) de houders van Notes op elke Datum van de terugbetaling van het kapitaal de hoofdsom van de Notes terugbetalen.

Wanneer een Periodieke betaling de laatste is die verwacht wordt voor een bepaalde serie van Notes (in geval van
vervroegde aflossing), dan mag mozzeno een uitzondering maken op deze volgorde van betaling. mozzeno mag in dat geval
van het te Distribueren Beschikbaar Saldo indien voorhanden op pro rata basis en in deze afwijkende volgorde:

(a) de houders van Notes op de laatste effectieve Datum van de terugbetaling van het kapitaal de hoofdsom van de
Notes terugbetalen, voor een maximum van de Uitstaande Hoofdsom; en
(b) op de laatste effectieve Datum van Betaling van de Intresten intrestbetalingen doen aan de houders van Notes
tegen de Intrestvoet van de Notes in overeenstemming met de bovenstaande berekening, en dat van het mogelijk
overgebleven te Distribueren Beschikbaar Saldo na de betaling van (a).

Het te Distribueren Beschikbaar Saldo kan nul bedragen en de Uitgevende Instelling is niet verplicht om een betaling te
doen indien en voor zover er op de desbetreffende Periodieke Betalingsdatum geen te Distribueren Beschikbaar Saldo
voorhanden is.

VerhandelingVerhandeling
van devan de
beleggings-beleggings-
instrumenteninstrumenten
op een MTFop een MTF

Niet van toepassing.

BijlageBijlage
De jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren zijn hier beschikbaar: https://www.mozzeno.com/nl/investeren/informatienota/

https://www.mozzeno.com/nl/investeren/informatienota/
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