
 

 

ADDENDUM BIJ  DE INFORMATIENOTA MET BETREKKING TOT HET AANBOD VAN ACHTERGESTELDE 
GESTANDAARDISEERDE LENINGEN MET VERVROEGDE TERUGBETALINGSOPTIE AANGEBODEN DOOR LES 

FILLES CUISINENT BV VOOR EEN TOTAALBEDRAG VAN 300.000 EURO 
 

 
DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD OF GOEDGEKEURD DOOR 

DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN. 
 

WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE 
VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.  

 
DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE 
PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT 

ZOU WENSEN 
 

18 november 2021 
 
Inleiding 
 
Dit document werd opgesteld door LES FILLES CUISINENT BV. 

Dit document is een aanvulling op de Informatienota van 21 oktober 2021 met betrekking tot het openbaar 

aanbod van gestandaardiseerde achtergestelde leningen met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling (de 

“Informatienota”) en dient als zodanig samen met de Informatienota gelezen te worden. 

Context en onderwerp van het onderhavige document 

 
Op 21 oktober 2021 publiceerde LES FILLES CUISINENT BV een Informatienota in de hoedanigheid van uitgevende 

instelling van een aanbod tot gestandaardiseerde achtergestelde leningen met mogelijkheid tot vervroegde 

terugbetaling voor een totaalbedrag van EUR 300.000. 

Het doel van dit addendum is om investeerders te informeren dat: 

• De sluitingsdatum van het aanbod wordt uitgesteld naar 15 december 2021; 

• De slagingsdrempel1 van het aanbod nu wordt vastgelegd op 0 euro.  

• Het maximale bedrag2 van het aanbod is nu vastgesteld op 100.000 euro.  

• De financieringsbronnen van de investering zijn per heden: 

o Crowdlending Ecco Nova : 100.000 EUR ; 

o Kapitaalverhoging via de historische aandeelhouders van LES FILLES CUISINENT BV : 200.000 

EUR. 

Indien niet alle fondsen werden opgehaald maar de slagingsdrempel van 0 EUR werd bereikt op de 

sluitingsdatum van het bod (15/12/2021), zal LES FILLES CUISINENT BV deze financiering completeren via de 

kapitaalverhoging van 400.000 EUR uitgevoerd in november 2021. 

Deze wijziging heeft geen invloed op de belangrijkste risico's die verband houden met de uitgevende instelling 

en de aangeboden beleggingsinstrumenten die worden beschreven in de Informatienota. 

Herroepingsrecht 

 
1 In de Informatienota van 21 oktober 2021, was de slagingsdrempel vastgesteld op 150.000 euro. 
2 In de Informatienota van 21 oktober 2021, was het maximale bedrag van het aanbod vastgesteld op 300.000 EUR. 



 

 

In overeenstemming met artikel 15 van de wet van 11 juli 2018 met betrekking tot aanbiedingen van 

beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot verhandeling op 

gereglementeerde markten, hebben investeerders die vóór de publicatie van dit addendum hebben geïnvesteerd 

het recht om hun investering gedurende twee werkdagen na publicatie van dit supplement in te trekken, zijnde 

niet later dan 23 november 2021. 

De investeerders die zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, dient LES FILLES CUISINENT BV hiervan voor het 

verstrijken van de termijn op de hoogte brengen via e-mail op het adres compta@lesfillescuisinent.be. Het 

betaalde bedrag wordt zonder rente terugbetaald binnen 10 werkdagen na ontvangst van de e-mail van de 

investeerder door LES FILLES CUISINENT BV en zal worden overgemaakt op de rekening die de investeerder op 

het moment van betaling heeft ingevoerd in zijn gebruikersaccount op het Ecco Nova-platform. 


