
 

 

 

ADDENDUM BIJ DE INFORMATIENOTA MET BETREKKING TOT HET AANBOD VAN 
GESTANDAARDISEERDE LENINGEN MET OPTIE TOT VERVROEGDE TERUGBETALING AANGEBODEN 
DOOR ECCO NOVA FINANCE BV VOOR EEN TOTAALBEDRAG VAN 1.600.000 EUR MET BETREKKING 

TOT DE FINANCIERING VAN COVERTEAM BV 

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN IS NIET GECONTROLEERD OF GOEDGEKEURD DOOR DE 
AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN. 

WAARSCHUWING: DE INVESTEERDER LOOPT HET RISICO ZIJN INVESTERING GEHEEL OF 
GEDEELTELIJK VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE VERKRIJGEN. 

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE INVESTEERDER KAN GROTE 
MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN BIJ HET VERKOPEN VAN ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE INDIEN HIJ 

DAT WENST. 

13-01-2023 
 

 
Inleiding 
 
Dit document is opgesteld door Ecco Nova Finance BV. 

Dit document is een tweede aanvulling op de Informatienota van 23/11/2022 betreffende de openbare 
aanbieding van gestandaardiseerde leningen met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling (de 
"Informatienota") en moet gezamenlijk gelezen worden met de Informatienota en het addendum bij de 
Informatienota van 09/12/2022. 

 
Context et onderwerp van het onderhavige document 
 
Dit document beoogt Deel III van de Informatienota bij te werken, meer bepaald de sluitingsdatum van het 
aanbod. 

Op het moment van schrijven van dit addendum op de Informatienota bedroeg het via het aanbod opgehaalde 
bedrag meer dan € 1.300.000. De link naar deze fondsenwervingscampagne is beschikbaar via de volgende link. 

De eerste tranche van de door Ecco Nova Finance verstrekte lening is al vrijgegeven na het opheffen van de 
opschortende voorwaarden. 

Het saldo van de lening zal niet worden vrijgegeven aan de projectontwikkelaar voordat de definitieve 
stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd door de stad Luik, zoals aanvankelijk overeengekomen. 

Volgens COVERTEAM BV zou de stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 30 maart 2023 moeten zijn 
verkregen en vrij van elk beroep. 

Om deze reden, en om de campagne voldoende tijd te geven om 100% aan fondsenwerving te bereiken, zijnde 
1.600.000 EUR, is besloten om de actie te verlengen tot 30 maart 2023 om 23:59 uur, tenzij alle middelen voor 
die tijd zijn opgehaald.  

Herroepingsrecht 



 

 

In overeenstemming met artikel 15 van de wet van 11 juli 2018 aangaande de openbare aanbieding van 
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op gereglementeerde 
markten, hebben investeerders die hebben geïnvesteerd vóór de publicatie van dit addendum het recht om hun 
aanvaarding gedurende twee werkdagen na publicatie van dit addendum in te trekken, zijnde uiterlijk op 16-01-
2023 om 23:59 uur. 

De investeerder die zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, moet Ecco Nova Finance BV hiervan vóór het 
verstrijken van de termijn per e-mail op de hoogte stellen op het adres info@ecconova.com. Het betaalde bedrag 
wordt zonder interest terugbetaald binnen 10 werkdagen na ontvangst door Ecco Nova Finance BV van de e-mail 
van de investeerder en zal worden overgemaakt op de rekening die de investeerder op het moment van betaling 
heeft opgegeven in zijn gebruikersaccount op het Ecco Nova-platform. 

 


