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MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN 

WAARMEE MILCOBEL CV HEEFT INGESTEMD 

Deze minnelijke schikking, waarvan het voorstel door de auditeur van de Autoriteit voor financiële 
diensten en markten (hierna “FSMA”) aan Milcobel CV werd geformuleerd en waarmee laatstgenoemde 
op 23 december 2021 voorafgaandelijk heeft ingestemd, werd op 1 februari 2022 door het 
directiecomité van de FSMA aanvaard overeenkomstig artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de “wet van 2 augustus 
2002”). 

Gelet op de artikelen 70 tot 72 van de wet van 2 augustus 2002;  

Gelet op de beslissing van het directiecomité van de FSMA van 22 september 2020 om een onderzoek 
te openen ten laste van Milcobel CV aangaande ernstige aanwijzingen dat Milcobel CV inbreuken 
pleegde op de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de 
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (hierna de 
“wet van 11 juli 2018”) door beleggingsinstrumenten aan het publiek aan te bieden tussen 21 november 
2019 en 8 mei 2020, na het verstrijken van de geldigheidsduur van een informatienota die Milcobel CV 
had neergelegd bij de FSMA op 21 november 2018; 

Gelet op de onderzoeksdaden gesteld door de auditeur en de door hem opgestelde voorlopige 
vaststellingen; 

Gelet op artikel 71, § 3, lid 1 van de wet van 2 augustus 2002, op grond waarvan het directiecomité van 
de FSMA een minnelijke schikking kan aanvaarden voordat de grieven ter kennis worden gebracht en 
voor zover de betrokken persoon heeft meegewerkt aan het onderzoek en voorafgaandelijk met die 
minnelijke schikking heeft ingestemd; 

*** 

1. Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid : 

a) Milcobel CV is een grote Belgische zuivelcoöperatie die de melk van 2.600 
melkveebedrijven ophaalt en verwerkt tot kwaliteitsvolle zuivelproducten. 

Als coöperatieve vennootschap is de hoofddoelstelling van Milcobel CV afzetzekerheid te 
bieden aan de melkveehouders-vennoten en dit aan een faire melkprijs. De 
melkveehouders hebben de verplichting hun melk integraal en uitsluitend aan Milcobel CV 
te leveren. 

De aandelen van Milcobel CV zijn aandelen van een coöperatieve vennootschap. De 
gecoördineerde statuten en het huishoudelijk reglement van Milcobel CV bepalen dat het 
aantal aandelen van Milcobel CV waarop iedere vennoot per jaar moet en kan inschrijven, 
afhangt van de bedrijfsactiviteit, met name van de hoeveelheid geleverde melk en éénmaal 
per jaar wordt afgerekend. Het minimum aantal aandelen waarop iedere vennoot moet 
inschrijven bedraagt € 5 per 100 liter geleverde melk per jaar, en het maximum aantal 
aandelen waarop iedere vennoot kan inschrijven bedraagt € 10 per begonnen schijf van 
100 liter geleverde melk per jaar. 
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Het nieuwe aantal aandelen dat werd toegewezen voor het jaar 2019 werd voor de nieuwe 
aandeelhouders bepaald op datum van 31 december 2019 (één nieuw aandeel per nieuwe 
aandeelhouder die coöperant werd tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019), en voor 
de bestaande aandeelhouders op datum van 7 februari 2020 (nieuwe aandelen voor elke 
bestaande aandeelhouder afhangende van de hoeveelheid door deze aandeelhouder 
geleverd melk tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019). 

b) De voormelde wet van 11 juli 2018 vereist de voorafgaandelijke publicatie van een 
informatienota voor alle aanbiedingen van beleggingsinstrumenten aan het publiek 
waarvan de totale tegenwaarde minder bedraagt dan of gelijk is aan € 5 miljoen. 

c) Op 21 november 2018 legde Milcobel CV een informatienota neer bij de FSMA en 
publiceerde zij deze informatienota op haar website. 

De geldigheidsduur van deze informatienota verstreek 12 maanden na de neerlegging bij 
de FSMA, zijnde dus op 20 november 2019. 

Evenwel bleef Milcobel CV haar aandelen aanbieden aan zowel bestaande als aan nieuwe 
aandeelhouders en dit tot 8 mei 2020 via de intussen vervallen informatienota die zich op 
haar website bevond. 

Tussen 21 november 2019 en 8 mei 2020 hebben nog 1.823 aandeelhouders ingetekend 
op aandelen van Milcobel CV, waarvan : 

-  1.769 bestaande aandeelhouders, die conform de gecoördineerde statuten en het 
huishoudelijk reglement van Milcobel CV hebben ingetekend op een aantal aandelen 
dat afhing van de hoeveelheid melk die zij in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 
december 2019 hadden geleverd aan Milcobel CV, en waarvan deze bestaande 
aandeelhouders de afrekening ontvingen op 7 februari 2020;  

-  54 nieuwe aandeelhouders die coöperant werden tussen 1 januari 2019 en 
31 december 2019, die hebben ingetekend op 1 aandeel ter waarde van € 2,5, en 
waarvan deze nieuwe aandeelhouders de afrekening ontvingen op 31 december 
2019. 

d) Milcobel CV heeft de informatienota van haar website verwijderd op 8 mei 2020. 

2. Overwegende in rechte, dat : 

a) De artikelen 10, § 1, 1° en 11 van de wet van 11 juli 2018 stellen dat de uitgevende 
instellingen verplicht zijn om voorafgaandelijk een informatienota te publiceren voor 
aanbiedingen van beleggingsinstrumenten aan het publiek waarvan de totale tegenwaarde 
in de Unie minder bedraagt dan of gelijk is aan € 5 miljoen, berekend over een periode van 
twaalf maanden. 

b) Artikel 17 van de wet van 11 juli 2018 voorziet dat de informatienota ten laatste op de 
aanvangsdag van de aanbieding aan het publiek of op de dag van de toelating tot de 
verhandeling beschikbaar moet worden gesteld voor het publiek. 

Bij een aanbieding aan het publiek wordt de informatienota geacht beschikbaar te zijn 
gesteld voor het publiek, o.a. wanneer zij in elektronische vorm is gepubliceerd op de 
website van de uitgevende instelling en/of de aanbieder. 

c) Conform artikel 18 van de wet van 11 juli 2018 moet de uitgevende instelling of de 
aanbieder, ten laatste op het moment van de beschikbaarstelling conform artikel 17, de 
informatienota neerleggen bij de FSMA. 
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d) Artikel 19 van de wet van 11 juli 2018 bepaalt dat de informatienota geldig blijft gedurende 
twaalf maanden na de neerlegging ervan bij de FSMA. 

e) Conform artikel 27, 4° van de wet van 11 juli 2018 is het verboden om op het Belgische 
grondgebied een mededeling te verrichten die gericht is aan meer dan 150 natuurlijke of 
rechtspersonen die geen gekwalificeerde beleggers zijn, tenzij er (voor aanbiedingen met 
een tegenwaarde van minder dan of gelijk aan € 5 miljoen) een informatienota is 
gepubliceerd. 

3. De FSMA is op grond van het onderzoeksdossier van oordeel dat : 

a) Milcobel CV legde haar informatienota van 13 november 2018 bij de FSMA neer op 
21 november 2018 en publiceerde deze informatienota op haar website.  

De geldigheidsduur van deze informatienota verstreek derhalve op 20 november 2019. 

b) De aanbieding aan het publiek bleef evenwel lopen na het verstrijken van de 
geldigheidsduur van de informatienota op 20 november 2019, nu de informatienota op de 
website van Milcobel CV beschikbaar bleef tot 8 mei 2020 en er ook na 21 november 2019 
nog aandeelhouders, waaronder 54 nieuwe aandeelhouders, intekenden op aandelen van 
Milcobel CV. 

*** 

Gelet op het feit dat Milcobel CV aan het onderzoek heeft meegewerkt en dat deze medewerking een 
minnelijke schikking mogelijk maakt onder de in artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 bedoelde 
voorwaarden;  

Overwegende dat de minnelijke schikking een snelle en definitieve regeling toelaat van de procedure; 

Overwegende dat Milcobel CV de informatienota op haar website is blijven gebruiken van 
21 november 2019 tot 8 mei 2020; 

Overwegende dat de winstgevendheid van Milcobel CV laag is; 

Overwegende dat het bedrag van de minnelijke schikking in verhouding moet staan tot de aard van de 
feiten en een ontradend effect moet hebben;  

Overwegende dat artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 voorschrijft dat de minnelijke 
schikkingen worden bekendgemaakt op de website van de FSMA; 

Overwegende dat de nominatieve bekendmaking van de minnelijke schikking op de website van de 
FSMA belangrijk is voor het vertrouwen in de markt, en eveneens de transparantie en de objectiviteit 
van het optreden en van de procedures van de FSMA verzekert; 

Overwegende dat de aanvaarding van een minnelijke schikking in rechte niet overeenstemt met een 
erkenning van schuld;  

*** 

Om deze redenen,  

stelt de auditeur aan Milcobel CV als minnelijke schikking, in de zin van artikel 71, § 3 van de wet van 
2 augustus 2002, de betaling voor van de som van € 30.000, samen met de nominatieve bekendmaking 
van deze minnelijke schikking op de website van de FSMA. 

*** 
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Milcobel CV betwist de feitelijke elementen hierboven geschetst onder randnr. 1 niet, en verklaart in te 
stemmen met dit voorstel tot minnelijke schikking, bestaande uit de betaling van de som van € 30.000, 
samen met de nominatieve bekendmaking van deze minnelijke schikking op de website van de FSMA. 

Milcobel CV heeft er nota van genomen dat dit voorstel pas van kracht kan worden nadat het, 
overeenkomstig artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002, door het directiecomité van de FSMA is 
aanvaard, en dat de beslissing van het directiecomité niet vatbaar is voor beroep.  

Voor akkoord, 

Milcobel CV  
  

 


