Deze Verrichtingsnota vormt samen met het registratiedocument van de Emittent dat door de FSMA
op 27 augustus 2013 werd goedgekeurd (het “Registratiedocument”) en de samenvatting van 27
augustus 2013 (de “Samenvatting”), het prospectus (het “Prospectus”) met betrekking tot de
openbare aanbieding tot inschrijving in België op de uitgifte van Aandelen B (het "Aanbod") van
Electrabel CoGreen CVBA (de "Emittent"). De Verrichtingsnota kan afzonderlijk van de twee andere
documenten worden verspreid.
Een beschrijving van de Emittent is opgenomen in het Registratiedocument en een beschrijving van de
Aandelen is opgenomen in de Verrichtingsnota. De Samenvatting bevat een korte samenvatting van de
voornaamste kenmerken van de Aandelen en van het Aanbod alsook een beschrijving van de Emittent.
In geval van inconsistentie tussen de Samenvatting en de Verrichtingsnota of het Registratiedocument,
hebben beide laatste documenten voorrang.
Het Prospectus wordt gratis ter beschikking gesteld van de beleggers op de maatschappelijke zetel van
de Emittent. Het Prospectus is eveneens beschikbaar op het internet op de volgende website:
www.electrabelcogreen.com.
De Verrichtingsnota werd opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Frans.
Elke beleggingsbeslissing met betrekking tot de Aandelen B moet zijn gesteund op een
exhaustieve analyse door de belegger van het Prospectus.
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1.

ALGEMENE INFORMATIE

1.1

Definities

Doorheen de Samenvatting en elders in de Verrichtingsnota worden bepaalde begrippen en
uitdrukkingen gebruikt. Tenzij de context waarin deze begrippen en uitdrukkingen worden gebruikt
het niet toelaat, of tenzij deze begrippen of uitdrukkingen anders worden gedefinieerd, moeten deze als
volgt worden gelezen en begrepen:
Aanbod

De openbare aanbieding tot inschrijving in België op de uitgifte van
Aandelen B.

Aandelen

De aandelen die het vast en variabel kapitaal van Electrabel CoGreen
vertegenwoordigen.

Aandelen A

De aandelen van Electrabel CoGreen behorende tot categorie A die het
vast gedeelte en/of het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.

Aandelen B

De aandelen van Electrabel CoGreen behorende tot categorie B die
uitsluitend het veranderlijk gedeelte van het kapitaal
vertegenwoordigen en het voorwerp uitmaken van dit Aanbod.

Afdeling

Een afdeling uit deze Verrichtingsnota.

Algemene Vergadering

Een algemene vergadering van vennoten van Electrabel CoGreen.

Bestuurder

Een bestuurder van Electrabel CoGreen.

Electrabel CoGreen of de
Emittent

Electrabel CoGreen CVBA, met maatschappelijke zetel te 1000
Brussel, Simon Bolivarlaan 34, en ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0525.640.426.

EG-Verordening nr.
809/2004

De Verordening (EG) Nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april
2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken
informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van
informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het
prospectus en de verspreiding van advertenties betreft.

EGPF WWE

Electrabel Green Projects Flanders Wind Werkt Echt CVBA, met
maatschappelijke zetel te Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, en
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het
nummer 0842.599.210.
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Electrabel

Electrabel NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Simon
Bolivarlaan 34 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Brussel onder het nummer 0403.170.701.

FSMA

Autoriteit financiële diensten en markten.

Inschrijver

Elke natuurlijke persoon die inschrijft op de Aandelen B.

Inschrijvingsperiode

De periode waarin natuurlijke personen kunnen inschrijven op de
Aandelen B.

KB '62

Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de
voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van
coöperatieve
vennootschappen
en
van
de
coöperatieve
vennootschappen.

MWh

Megawatturen.

Operationele
Vennootschappen

Electrabel en EGPF WWE.

Productiecentrale

Elektriciteitsproductiemiddelen, zoals onder meer, maar niet beperkt
tot, windturbineparken en productiecentrales op basis van
hernieuwbare energie.

Prospectus

Het huidige prospectus van 10 september 2013, goedgekeurd door de
FSMA op 27 augustus 2013 en bestaande uit het Registratiedocument,
de Verrichtingsnota en de Samenvatting.

Prospectusrichtlijn

Richtlijn 2003/71 (EG) van het Europees Parlement en de Raad van 4
november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet
worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de
handel worden toegelaten en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/34/EG.

Raad van Bestuur of Raad

De raad van bestuur van Electrabel CoGreen.

Registratiedocument

Het registratiedocument van dit Prospectus goedgekeurd door de
FSMA op 27 augustus 2013.

Samenvatting

De samenvatting van dit Prospectus goedgekeurd door de FSMA op
27 augustus 2013.

Statuten

De statuten van Electrabel CoGreen.

Vennoot

Een vennoot van Electrabel CoGreen.
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Vennoot A

Een Vennoot, houder van Aandelen A.

Vennoot B

Een Vennoot, houder van Aandelen B.

Verrichtingsnota

De huidige verrichtingsnota goedgekeurd door de FSMA op 27
augustus 2013.

W. Venn.

Wetboek van vennootschappen.

Werkdag

Elke werkdag in de banksector in België, zaterdag en zondag niet
inbegrepen.
De wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Wet van 16 juni 2006

1.2

Bericht aan de Inschrijvers

Deze Verrichtingsnota moet in samenhang worden gelezen met het Registratiedocument en de
Samenvatting, welke tezamen het Prospectus vormen, voorbereid door Electrabel CoGreen
overeenkomstig het artikel 20 van de Wet van 16 juni 2006.
Inschrijvers mogen zich enkel baseren op de informatie vervat in het Prospectus in zijn geheel.
Electrabel CoGreen heeft niemand gemachtigd om aan de Inschrijvers andere informatie te
verstrekken. Het is mogelijk dat de informatie in de Verrichtingsnota enkel op de datum van de
Verrichtingsnota accuraat is. In België zal elke met de in het Prospectus verband houdende belangrijke
nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling
van de Aandelen en zich voordoet of wordt geconstateerd tussen 27 augustus 2013 en de definitieve
afsluiting van de Inschrijvingsperiode van de Aandelen, worden openbaar gemaakt in een aanvulling
op het Prospectus krachtens artikel 34 van de Wet van 16 juni 2006. Elke aanvulling moet worden
goedgekeurd door de FSMA en dient op dezelfde wijze als het Prospectus te worden openbaar
gemaakt.
In geval van publicatie van een aanvulling op of vóór de afsluiting van een welbepaalde
Inschrijvingsperiode, hebben de inschrijvers op het Aanbod het recht hun inschrijvingen gedaan vóór
de bekendmaking van de aanvulling in te trekken. Dergelijke intrekking dient te gebeuren binnen de
termijn als bepaald in de aanvulling (deze mag niet korter zijn dan twee (2) Werkdagen na
bekendmaking van de aanvulling).
Bij het nemen van een beslissing dienen Inschrijvers zich te baseren op hun eigen analyse van de
voorwaarden van de verrichting, met inbegrip van de eraan verbonden voordelen en risico's. Elke
samenvatting of beschrijving in het Prospectus van wettelijke bepalingen, vennootschapshandelingen,
herstructureringen of contractuele verhoudingen, wordt louter ter informatie gegeven en dient niet te
worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies betreffende de interpretatie of de afdwingbaarheid
van dergelijke bepalingen. In geval van twijfel over de inhoud of de betekenis van de informatie
opgenomen in het Prospectus dienen Inschrijvers een erkende raadgever of een professioneel,
gespecialiseerd in het verstrekken van advies over de aankoop en verkoop van financiële instrumenten,
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te raadplegen.
Het Prospectus werd opgemaakt overeenkomstig hoofdstuk II van de Wet van 16 juni 2006 en
hoofdstuk II van de EG-Verordening nr. 809/2004 tot uitvoering van de Prospectusrichtlijn.
1.3

Verantwoordelijke personen

De Emittent, Electrabel CoGreen, een erkende coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Simon Bolivarlaan 34, 1000
Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0525.640.426 (RPR
Brussel), hier vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur, aanvaardt de verantwoordelijkheid voor
de in de Verrichtingsnota en de Samenvatting opgenomen informatie.
Electrabel CoGreen verklaart dat, voor zover haar bekend en na alle redelijke maatregelen getroffen te
hebben om dit te garanderen, dat de gegevens opgenomen in de Verrichtingsnota en de Samenvatting
in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de
vermelding de strekking van de Verrichtingsnota en de Samenvatting zou wijzigen.
1.4

Met de wettelijke controle belaste accountants

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan 8/B en lid van het Instituut voor de
Bedrijfsrevisoren, werd aangesteld als commissaris bij de oprichting van Electrabel CoGreen op 25
maart 2013 voor een periode van drie (3) jaar.
1.5

Goedkeuring van de Verrichtingsnota

De Verrichtingsnota is goedgekeurd door de FSMA op 27 augustus 2013, met het oog op het Aanbod,
overeenkomstig artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006. De Samenvatting en het Registratiedocument
werden goedgekeurd door de FSMA op 27 augustus 2013, overeenkomstig artikel 23 van de Wet van
16 juni 2006.
Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het Aanbod,
noch van de toestand van Electrabel CoGreen. Met uitzondering van de FSMA heeft geen enkele
autoriteit van enig ander rechtsgebied de Verrichtingsnota, de Samenvatting en het Aanbod
goedgekeurd. De Aandelen B worden enkel aangeboden in België en er werden en er zullen geen
stappen worden ondernomen om, in rechtsgebieden buiten België, de goedkeuring te verkrijgen om de
Verrichtingsnota te verdelen.
1.6

Beschikbaarheid en taal

Prospectus
Het Prospectus, dat bestaat uit deze Verrichtingsnota, de Samenvatting en het Registratiedocument, zal
kosteloos beschikbaar worden gesteld van het publiek op de maatschappelijke zetel van de Emittent
(Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel). Het Prospectus is eveneens beschikbaar op het internet op de
volgende website: www.electrabelcogreen.com.
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Het Prospectus wordt opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Frans.
Documenten van de Emittent en andere informatie
Tijdens de geldigheidsduur van het Prospectus is inzage mogelijk van de volgende documenten:
a) de oprichtingsakte van Electrabel CoGreen en de Statuten;
b) de geprojecteerde financiële informatie van Electrabel CoGreen (inclusief het verslag van de
commissaris);
c) de historische financiële informatie van Electrabel CoGreen;
d) de gecoördineerde statuten en de integrale jaarrekening van Electrabel (inclusief het
jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris) voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2010, 31 december 2011 en 31 december 2012; en
e) de statuten en de integrale jaarrekening van EGPF WWE (inclusief het jaarverslag van de raad
van bestuur en het verslag van de commissaris) voor het boekjaar afgesloten op 31 december
2012.
De inzage kan gebeuren op de zetel van Electrabel CoGreen, na voorafgaande afspraak. Voornoemde
documenten zijn eveneens beschikbaar op de website van Electrabel CoGreen:
www.electrabelcogreen.com. Electrabel CoGreen kan ook worden bereikt op het nummer +32 (0)2
206.33.22.

1.7

Toekomstige verklaringen

Deze Verrichtingsnota bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen met de volgende
woorden: "geloven", "anticiperen", "verwachten", "voornemen", "plannen", "nastreven", "schatten",
"kunnen", "zullen", "voortzetten" en vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte
verklaringen gaan gepaard met gekende en ongekende risico's, onzekerheden en andere factoren die
ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen
van Electrabel CoGreen, haar dochtervennootschappen en/of verbonden entiteiten of de resultaten van
de sector, aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of
verwezenlijkingen die uitgedrukt worden of vervat zijn in de genoemde toekomstgerichte
verklaringen. Gezien deze onzekerheden wordt beleggers aanbevolen om niet zonder meer voort te
gaan op dergelijke toekomstgerichte verklaringen.
Deze toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op de datum van deze Verrichtingsnota. Electrabel
CoGreen wijst uitdrukkelijk iedere verplichting af om de toekomstgerichte verklaringen in deze
Verrichtingsnota bij te werken wanneer de verwachtingen in dat verband of de feiten, voorwaarden of
omstandigheden waarop dergelijke verklaringen berusten, veranderen, tenzij dergelijke aanpassing
vereist is overeenkomstig artikel 34 van de Wet van 16 juni 2006.
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1.8

Informatie van derden, deskundigenverklaringen en belangenverklaringen

Deze Verrichtingsnota bevat geen verklaring of verslag van een deskundige, met uitzondering van de
verslagen van de commissaris (zoals opgenomen in het Registratiedocument). De commissaris heeft
ingestemd met de opneming van zijn verslagen in het Prospectus en met de vorm en context waarin
deze werden opgenomen.
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2.

RISICOFACTOREN

2.1

Algemeen

Elke belegging in de Aandelen B houdt risico’s in. U dient de volgende risicofactoren en de andere
informatie opgenomen in deze Verrichtingsnota zorgvuldig na te lezen en in overweging te nemen
alvorens u beslist om in te schrijven op de Aandelen B. Electrabel CoGreen is van oordeel dat de
hieronder beschreven factoren de voornaamste risico's zijn welke van wezenlijk belang zijn voor de
inschatting van het risico verbonden aan de aangeboden Aandelen B, en/of eigen zijn aan hetzij
Electrabel CoGreen en de door haar beoogde investeringsprojecten, hetzij de sector waarin zij reeds
actief is of beoogt actief te zijn en die aldus, een invloed kunnen uitoefenen op het vermogen van
Electrabel CoGreen om de verplichtingen, die zij zou aangaan in het kader van de voorgenomen
uitgifte van de Aandelen, jegens de beleggers na te komen.
Al deze factoren zijn niet voorzienbare, of althans niet-volledig voorzienbare omstandigheden die zich
al dan niet kunnen voordoen. Electrabel CoGreen kan zich niet uitspreken over de mogelijkheid dat
een dergelijke onvoorzienbare omstandigheid zich al dan niet daadwerkelijk zal voordoen.
Bovendien kan de waarde van de Aandelen B van Electrabel CoGreen ten gevolge van het zich
voordoen van één van deze risico’s aanzienlijk dalen waardoor beleggers hun volledige investering of
een deel ervan zouden kunnen verliezen.
Kandidaat-beleggers moeten zich ook bewust zijn van het feit dat de hieronder beschreven risico’s niet
de enige risico’s zijn waaraan Electrabel CoGreen is blootgesteld. Hoewel alle op dit moment gekende
risicofactoren zijn opgenomen in onderhavige Verrichtingsnota, kunnen bijkomende risico’s en
onzekerheden die op dit ogenblik niet bekend zijn aan Electrabel CoGreen of waarvan Electrabel
CoGreen momenteel beschouwt dat ze onbelangrijk zijn, in de toekomst eveneens een nadelig effect
hebben op Electrabel CoGreen of op de waarde van de Aandelen B.
De volgorde waarin de risico’s besproken worden, is niet noodzakelijk een weergave van de
waarschijnlijkheid waarmee ze zich kunnen voordoen noch van de omvang van hun mogelijke invloed
op Electrabel CoGreen of op de waarde van de Aandelen B. Beleggers moeten zorgvuldig overwegen
of een belegging in de aangeboden Aandelen B voor hen geschikt is in het licht van de informatie
opgenomen in deze Verrichtingsnota en hun persoonlijke omstandigheden. Bovendien dienen
beleggers hun financiële, juridische en fiscale adviseurs te raadplegen om de risico’s die gepaard gaan
met een belegging in de aangeboden Aandelen B zorgvuldig te beoordelen. Een belegging in de
aangeboden Aandelen B is alleen geschikt voor beleggers die in staat zijn de risico’s en de verdiensten
van dergelijke belegging te beoordelen, en over voldoende middelen beschikken om de eventuele
verliezen te dragen die mogelijks uit dergelijke belegging voortvloeien.
2.2

Risico’s verbonden aan de activiteit van Electrabel CoGreen

Er wordt verwezen naar de risico’s als beschreven in het Registratiedocument, zie blz. [11].
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2.3

Risico’s verbonden aan het behoud van coöperanten

Er wordt verwezen naar de risico’s als beschreven in het Registratiedocument, zie blz. [13].
2.4

Risicofactoren verbonden aan de Operationele Vennootschappen actief in de sector van de
hernieuwbare energie

Er wordt verwezen naar de risico’s als beschreven in het Registratiedocument, zie blz. [13].
2.5

Risicofactoren eigen aan het Aanbod en het bezit van de Aandelen B

2.5.1 Risico’s verbonden aan de aard en de waarde van de aangeboden Aandelen B en aan de
afwezigheid van een liquide openbare markt
De aangeboden effecten zijn Aandelen B in Electrabel CoGreen. De Aandelen B worden in
subcategorieën onderverdeeld, waarbij aan iedere subcategorie van Aandelen B een welbepaalde
Productiecentrale wordt toegewezen, waarvan het de naam zal dragen.
Het kapitaal verworven onder elke subcategorie van Aandelen B wordt uitsluitend aangewend voor
investeringen in, en financieringen van, de toegewezen Productiecentrale.
De persoon die Aandelen B van één of meer subcategorieën koopt, krijgt de hoedanigheid van
Vennoot en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van Electrabel
CoGreen. De Aandelen B zijn op naam en dienen volledig te worden volgestort.
De Aandelen B zijn gelijk aan de Aandelen A wat betreft hun nominale waarde (125 EUR) en het
stemrecht verbonden aan de Aandelen A (één (1) stem per aandeel).
Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur kan een Vennoot B maximaal twintig
(20) Aandelen B bezitten ongeacht of deze tot één of meer subcategorieën Aandelen B behoren.
De Aandelen zijn niet genoteerd en zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt of
een MTF, noch zijn deze gebonden aan een referte-index. De Aandelen behouden principieel hun
nominale waarde gedurende de volledige duur van Electrabel CoGreen (behoudens in geval van
boekhoudkundige minwaarde van de Aandelen zoals uiteengezet in artikel 12 van de Statuten). Dit
impliceert dat anders dan beursgenoteerde aandelen de waarde van de Aandelen niet kan dalen of
stijgen ten gevolge van een beurswaardering en dat ze evenmin bescherming bieden tegen inflatie en
monetaire erosie. De Aandelen zijn niet overdraagbaar en kunnen enkel door Electrabel CoGreen terug
worden ingekocht.
De opbrengst op de Aandelen B voor de Vennoot B (die ze aanhoudt) gebeurt door middel van de
storting van een dividend, waarvan de omvang afhankelijk is van de resultaten van Electrabel CoGreen
die voortkomen uit de Productiecentrale waaraan de betrokken Aandelen B zijn verbonden (zoals
hierna toegelicht). De omvang van het dividend wordt jaarlijks bepaald door de Algemene
Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Er worden afzonderlijke boeken gehouden en een afzonderlijke balans en een winst- en
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verliesrekening opgemaakt voor de opbrengsten die voortkomen uit de investering in, en de
financiering van, iedere Productiecentrale waarvoor de Raad van Bestuur een afzonderlijke
subcategorie van Aandelen B heeft ingericht. De algemene kosten die niet rechtstreeks ten laste
kunnen worden gelegd van een bepaalde Productiecentrale worden omgeslagen over al de opbrengsten
volgens een verdeelsleutel, jaarlijks te bepalen door de Raad van Bestuur in functie van de relatieve
belangrijkheid van de opbrengsten van iedere Productiecentrale.
De gerealiseerde winst wordt als volgt bestemd :
jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer
verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt;
na de vorming van de wettelijke reserve keert de Algemene Vergadering een eerste dividend
uit aan de Vennoten B met dien verstande dat de Aandelen B van elke subcategorie uitsluitend
recht hebben op een dividend dat wordt uitgekeerd uit de opbrengsten uit de Productiecentrale
waarnaar de subcategorie werd genoemd; de kosten die specifiek eigen zijn aan een bepaalde
subcategorie Aandelen B of een bepaalde Productiecentrale komen enkel in mindering op de
opbrengsten bestemd voor de aandelen van deze subcategorie Aandelen B; de algemene
kosten van Electrabel CoGreen worden gelijk verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutel
vastgelegd door de Raad van Bestuur in functie van de relatieve belangrijkheid van de
opbrengsten van elke Productiecentrale;
na de betaling van het eerste dividend kan de Algemene Vergadering beslissen een
beschikbare reserve te vormen;
het eventueel daarna overblijvend saldo wordt onder de vorm van een tweede (2 de) dividend
toegekend aan de Vennoten A.
Indien het batig saldo niet voldoende is om het eerste (1ste) dividend waarvan hierboven sprake uit te
keren, dan behouden de betrokken Vennoten in de daaropvolgende jaren hierop hun recht. De
eventuele beschikbare reserves kunnen bij beslissing van de Algemene Vergadering onder de vorm
van dividenden worden verdeeld onder de Vennoten.
Het dividend per aandeel mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat is vastgesteld conform het
Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de
nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen
voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Dit maximale dividendrendement bedraagt op de datum
van deze Verrichtingsnota 6%. Dit dividend is geen gegarandeerde opbrengst. Het verwachte
dividendrendement wordt geraamd op 5%. De Aandelen B geven geen recht op eventuele reserves of
meerwaarden. De Vennoten genieten derhalve een begrensd rendement bij gunstige resultaten van
Electrabel CoGreen, terwijl bij waardevermindering van de nominale waarde van de Aandelen van
Electrabel CoGreen, de daling van het rendement wel onbeperkt is.
De investering van de inschrijvingsprijs in Aandelen B heeft een opportuniteitskost. De kandidaatbelegger zal de kans op een onzeker dividend, dat afhankelijk is van de resultaten van Electrabel
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CoGreen en niet meer kan bedragen dan 6% moeten afwegen tegen de niet-gerealiseerde opbrengst
van de best mogelijke alternatieve belegging(en).
De Vennoot die uittredend of uitgesloten is of zijn Aandelen B gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft
recht op de tegenwaarde van zijn Aandelen B, zoals die zal blijken uit de goedgekeurde balans van het
lopende boekjaar, met uitzondering van de eventuele reserves of meerwaarden, in voorkomend geval
na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. Er zal wel rekening
gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de Aandelen B. De Vennoot heeft bij het
einde van zijn lidmaatschap recht op maximaal de oorspronkelijke nominale waarde.
In geval van ontbinding of vereffening van Electrabel CoGreen zullen de Vennoten hun gestorte
inbreng slechts recupereren na aanzuivering van het passief van Electrabel CoGreen en voor zover er
nog een te verdelen saldo is. Indien de vereffening het gevolg is van een faillissement of een
gelijkaardige gebeurtenis, is het derhalve mogelijk dat de Vennoot het geïnvesteerd kapitaal slechts
gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt.
Bovendien moet worden vermeld dat de Vennoten indirect worden blootgesteld aan de risico's
verbonden aan de activiteiten van de Operationele Vennootschappen waaraan Electrabel CoGreen
financiering verstrekt, maar daar niet noodzakelijk in evenredige mate voor worden vergoed, vermits
zij maximaal de nominale waarde van de Aandelen ontvangen bij uittreding en het maximale
dividendrendement te allen tijde beperkt blijft tot op 6%.

2.5.2 Risico's verbonden aan de niet-overdraagbaarheid van de Aandelen
De Aandelen B kunnen niet worden overgedragen. Aandelen A kunnen integendeel wel worden
overgedragen aan andere Vennoten of aan derden mits voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad
van Bestuur. De Aandelen zijn persoonlijk bezit en niet overdraagbaar bij overlijden, faillissement,
onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen of elke hypothese waarin de bekwaamheid van een
vennoot ten gevolge van een gerechtelijke maatregel wordt beperkt. De rechthebbenden hebben als
schuldeiser uitsluitend recht op de tegenwaarde van de Aandelen vastgesteld overeenkomstig artikel
12 van de Statuten.
2.5.3 Risico’s verbonden aan de beperkingen op uittreding of gedeeltelijke terugneming van Aandelen
Artikel 15 van de Statuten bepaalt een aantal beperkingen inzake de mogelijkheid tot uittreding of
gedeeltelijke terugneming van de Aandelen door een Vennoot. Dit houdt het risico in dat de Vennoot
zich niet, of niet onmiddellijk kan terugtrekken uit Electrabel CoGreen, en daardoor het door hem
geïnvesteerde bedrag niet of niet onmiddellijk kan terugnemen. Deze beperkingen kunnen er tevens
toe leiden dat de Vennoot langer blootgesteld blijft aan de overige risico's opgesomd in het Prospectus.
Zo kunnen Vennoten slechts geheel uittreden of hun Aandelen gedeeltelijk terugnemen vanaf het
derde (3de) jaar volgend op het jaar waarin zij Aandelen hebben verworven in Electrabel CoGreen en
kan de uittreding enkel plaatsvinden gedurende de eerste zes (6) maanden van het betrokken boekjaar
van Electrabel CoGreen. Een verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes (6) maanden
van het boekjaar heeft pas uitwerking in het daaropvolgende boekjaar.
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Daarenboven is de uittreding alleen toegestaan indien deze:
wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die op basis van gegronde redenen de
uittreding of terugneming mag weigeren (bij wijze van voorbeeld, indien de uittreding of
terugneming Electrabel CoGreen in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen);
niet voor gevolg heeft het netto-actief van Electrabel CoGreen te verminderen tot een bedrag
dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal verhoogd met de niet-uitkeerbare reserves
door de Statuten vastgesteld;
niet tot gevolg heeft dat het aantal Vennoten tot minder dan drie wordt herleid.
2.5.4 Risico’s verbonden aan het ontbreken van depositobeschermingsregeling
De Aandelen vallen niet onder enige wet die bescherming biedt ingeval Electrabel CoGreen in gebreke
zou blijven de Aandelen terug te betalen. Meer bepaald komt het Beschermingsfonds voor deposito's
en financiële instrumenten zoals opgericht door artikel 3 van de Wet van 17 december 1998 tot
oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie
van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten, niet financieel tussen
ingeval van het in gebreke blijven van Electrabel CoGreen.
2.5.5 Risico’s verbonden aan de organisatie van Electrabel CoGreen en haar Bestuur
Soorten Aandelen:
Electrabel CoGreen heeft twee (2) categorieën van Aandelen: Aandelen A en Aandelen B.
De Aandelen A zijn voorbehouden aan de oprichters van Electrabel CoGreen of aan andere personen
die overeenkomstig de Statuten Aandelen A verwerven. Het vast gedeelte van het maatschappelijk
kapitaal wordt uitsluitend vertegenwoordigd door Aandelen A. Aandelen A kunnen ook worden
uitgegeven in het kader van het veranderlijk kapitaal.
De Aandelen B zijn voorbehouden aan de natuurlijke personen welke de doelstellingen van de
coöperatieve vennootschap zoals uiteengezet in de Statuten onderschrijven en als Vennoot door de
Raad van Bestuur worden aanvaard overeenkomstig de Statuten. De Aandelen B vertegenwoordigen
uitsluitend het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.
Huidig Aanbod bestrijkt de Aandelen B, zodat de beleggers die inschrijven op het Aanbod beschouwd
worden als Vennoten B.
De Aandelen B worden in subcategorieën onderverdeeld, waarbij aan iedere subcategorie van
Aandelen B een welbepaalde Productiecentrale wordt toegewezen waarvan het de naam zal dragen.
Het kapitaal verworven onder elke subcategorie van Aandelen B wordt uitsluitend aangewend voor
investeringen in, en financieringen van, de aan deze subcategorie toegewezen Productiecentrale.
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Gevolgen op niveau van de Algemene Vergadering:
Elk Aandeel A en elk Aandeel B geven recht op één (1) stem. Nochtans kan geen enkele Vennoot,
persoonlijk of als lasthebber, aan de stemming deelnemen voor meer dan één tiende van het aantal
stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde Aandelen.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of de Statuten, beslist de Algemene Vergadering
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
Vennoten. Wanneer de Algemene Vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de
Statuten of de ontbinding van Electrabel CoGreen is een besluit slechts geldig genomen wanneer het
wordt aangenomen met een drie vierde (3/4) meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten met de helft plus één van de uitgebrachte stemmen van Vennoten A.
Onthoudingen of ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet in aanmerking genomen voor het
berekenen van de vereiste meerderheid.
Gevolgen op niveau van de Raad van Bestuur:
De Raad van Bestuur telt minstens vier (4) en maximum zeven (7) Bestuurders die worden benoemd
door de Algemene Vergadering. Conform de Statuten, dragen de Vennoten A, kandidaten voor aan de
Algemene Vergadering voor de invulling van de helft plus één van de bestuursmandaten. Ingeval van
een oneven aantal Bestuurders, wordt de meerderheid van de Bestuurders voorgedragen door de
Vennoten A. Bij gebrek aan eensgezindheid tussen de Vennoten A, beslissen ze bij meerderheid van
stemmen verbonden aan de Aandelen A waarmee ze deelnemen aan de Algemene Vergadering. De
Vennoten A dragen eveneens de kandidaten voor ter invulling van het mandaat van voorzitter en
ondervoorzitter binnen de Raad van Bestuur.
De meerderheid van de Vennoten B zal kandidaten kunnen voordragen voor de invulling van de
overige bestuursmandaten. De kandidaat-Bestuurders voorgedragen door de Vennoten B, dienen
eveneens Vennoot te zijn op het ogenblik van hun voordracht en gedurende de volledige looptijd van
hun bestuursmandaat, tenzij indien ze werden voorgedragen door de Vennoten A. Er kunnen geen
twee (2) Vennoten die Aandelen van dezelfde subcategorie van Aandelen B aanhouden, zetelen in de
Raad van Bestuur. Indien de betrokken Bestuurder geen Aandelen B van Electrabel CoGreen meer
aanhoudt, is hij van rechtswege ontslagnemend. Indien twee (2) Bestuurders, tengevolge van een
verwerving van Aandelen B na hun benoeming, Aandelen in dezelfde subcategorie van Aandelen B
aanhouden, is de eerstbenoemde van rechtswege ontslagnemend.
Wanneer niet alle mandaten worden ingevuld, worden de openstaande mandaten ingevuld op
voordracht van de Vennoten A.
Alle Bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering beslissend
met een gewone meerderheid en een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Vennoten
A. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of in diens afwezigheid de stem van de
ondervoorzitter, of in diens afwezigheid het oudste lid in leeftijd van de Raad van Bestuur benoemd op
voordracht van de Vennoten A, doorslaggevend.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn
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leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en minstens twee (2) van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden Bestuurders zijn die werden benoemd op voordracht van de Vennoten A.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de
agenda. De uitnodiging tot deze tweede (2de) vergadering zal minstens twee (2) volle dagen voor de
vergadering worden verstuurd. Deze tweede (2de) vergadering dient gehouden te worden ten vroegste
de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering en kan beslissen
over de punten die voorkwamen op de agenda indien minstens twee (2) van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, Bestuurders zijn die werden benoemd op voordracht van de Vennoten A.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter, of in diens afwezigheid de stem van de ondervoorzitter, of in
diens afwezigheid het oudste lid in leeftijd van de Raad van Bestuur benoemd op voordracht van de
Vennoten A, doorslaggevend.
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3.

ESSENTIËLE GEGEVENS

3.1

Verklaring inzake werkkapitaal

Op de datum van deze Verrichtingsnota verklaart Electrabel CoGreen dat het werkkapitaal naar haar
oordeel toereikend is om aan haar huidige behoeften te voldoen. Uiteraard wil Electrabel CoGreen ook
in de toekomst blijven investeren in hernieuwbare energie zodat er voortdurend bijkopend
werkkapitaal dient te worden voorzien. Vandaar dat de Emittent tevens naar alle waarschijnlijkheid
haar kapitaal in de toekomst opnieuw zal openstellen teneinde gelden ter beschikking te kunnen stellen
voor toekomstige lokale Productiecentrales.
3.2

Kapitalisatie en schuldenlast

Het kapitaal van de Emittent is verdeeld als volgt:
vast kapitaal: het vast kapitaal wordt uitsluitend vertegenwoordigd door Aandelen A en
bedraagt 18.750 EUR, waarvan 18.750 EUR is volgestort, en
variabel kapitaal: het variabel kapitaal wordt vertegenwoordigd door zowel Aandelen A als
Aandelen B en bedraagt 0 EUR.
Electrabel CoGreen heeft geen uitstaande schulden.
3.3

Belangen van bij het Aanbod betrokken natuurlijke en rechtspersonen

Naar weten van Electrabel CoGreen, zijn er in dit geval geen natuurlijke personen en/of
rechtspersonen die betrokken zijn bij het Aanbod en die een belang hebben bij het Aanbod.
3.4

Redenen voor het Aanbod en bestemming van de opbrengsten

Electrabel CoGreen heeft als prioritair en voorlopig enig investeringsproject het verstrekken van
leningen aan de Operationele Vennootschappen onder andere actief in de sector van de hernieuwbare
energie, en hierbij in het bijzonder energie verwekt door middel van Productiecentrales. Deze leningen
worden verstrekt tegen een prestatiegebonden rentevoet. Hierdoor zal Electrabel CoGreen haar
inkomsten volledig genereren uit het rendement voortvloeiend uit dergelijke leningen.
Met het Aanbod wenst Electrabel CoGreen kapitaal op te halen bij omwonenden van de te financieren
Productiecentrales. Dit doet Electrabel CoGreen door subcategorieën van Aandelen B te creëren die
verbonden zijn aan een Productiecentrale voor hernieuwbare energie in een welbepaalde regio.
Inschrijving op een subcategorie van Aandelen B is enkel mogelijk indien men omwonende is van een
welbepaalde Productiecentrale. Het kapitaal opgehaald in iedere subcategorie Aandelen B wordt
uitsluitend aangewend tot financiering van de daaraan toegewezen Productiecentrale.
Het eventueel toe te kennen dividend, indien voorhanden, wordt evenredig (zijnde pro rata het aantal
Aandelen B van een welbepaalde subcategorie dat een Vennoot B aanhoudt) verdeeld over de
opbrengsten gegenereerd door iedere Productiecentrale afzonderlijk. Zo genieten de Vennoten een
dubbel voordeel, enerzijds doordat hun investering uitsluitend wordt aangewend voor de opwekking
van hernieuwbare energie in de regio waar zij hun woonplaats hebben, anderzijds doordat zij
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rechtstreeks genieten van de inkomsten voortvloeiende uit de lokale Productiecentrale. Met betrekking
tot het bovenstaande kan verwezen worden naar Afdeling 5 (Voorwaarden van het aanbod) wat de
toetredingsvoorwaarden betreft, en Afdeling 4.6 (Dividend) wat de winstverdeling betreft.
Met huidig Aanbod wordt gestreefd een totaal bedrag van 1.500.000 EUR op te halen, dat aangewend
zal worden voor de verstrekking van een financiering aan de Operationele Vennootschappen voor het
onderhoud en de exploitatie van hun Productiecentrales. Deze Productiecentrales betreffen de
windprojecten gelegen in Zwevegem-Harelbeke, Frasnes-Lez-Anvaing, Sint-Gillis-Waas, LochristiZele en Poperinge en worden nader omschreven in Afdeling 4.2.
De onderhoudskost bedraagt ongeveer 47.000 EUR per windturbine per jaar zodat het op te halen
kapitaal per windturbine (100.000 EUR) overeenstemt met iets meer dan twee (2) jaar
onderhoudskosten per windturbine.
Indien Electrabel CoGreen deze financiering niet volledig zou onderschreven krijgen, zal dit deel van
het park via interne financieringsstromen van de respectievelijke Operationele Vennootschappen
worden gefinancierd.
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4.

INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN AANDELEN B

4.1

Type en categorie van effecten

De aangeboden effecten zijn Aandelen B. Zij vertegenwoordigen het veranderlijk kapitaal van
Electrabel CoGreen. De Aandelen B worden in subcategorieën onderverdeeld, waarbij aan iedere
subcategorie van Aandelen B een welbepaalde Productiecentrale wordt toegewezen, waarvan het de
naam zal dragen. Het kapitaal verworven onder elke subcategorie van Aandelen B wordt uitsluitend
aangewend voor investeringen in, en financieringen van, de aan deze subcategorie toegewezen
Productiecentrale.
De kosten verbonden aan een welbepaalde Productiecentrale worden toegewezen aan de betrokken
subcategorie Aandelen B en een proportioneel deel van de algemene kosten van Electrabel CoGreen
worden toegerekend aan de desbetreffende subcategorie van Aandelen B volgens een in de Statuten
vastgestelde verdeelsleutel.
Op de datum van deze Verrichtingsnota, worden de volgende subcategorieën van Aandelen B
aangeboden in het kader van het Aanbod:
Subcategorie Aandelen B

Productiecentrale

waaraan

de

prestatiegebonden

interestvoet is gekoppeld

Aandelen B – Zwevegem-Harelbeke
Aandelen B - Frasnes-Lez-Anvaing
Aandelen B - Sint-Gillis-Waas
Aandelen B - Lochristi-Zele
Aandelen B – Poperinge

4.2

Windpark te Zwevegem-Harelbeke van 3
windturbines
Windpark te Frasnes-Lez-Anvaing van 2
windturbines
Windpark te Sint-Gillis-Waas van 3 windturbines
Windpark te Lochristi-Zele van 3 windturbines
Windpark te Poperinge van 4 windturbines

Omschrijving van de Productiecentrales verbonden aan de subcategorieën van Aandelen B

Op de datum van deze Verrichtingsnota, wordt voor de vijf (5) volgende Productiecentrales geld
opgehaald bij het publiek door middel van het Aanbod. De windprojecten gelegen te ZwevegemHarelbeke en Frasnes-Lez-Anvaing worden geëxploiteerd door Electrabel en de windprojecten
gelegen te Sint-Gillis-Waas, Lochristi-Zele en Poperinge worden geëxploiteerd door EGPF WWE.
Met andere woorden, de gelden opgehaald bij het publiek voor de windprojecten gelegen te
Zwevegem-Harelbeke en Frasnes-Lez-Anvaing zullen door Electrabel CoGreen worden uitgeleend aan
Electrabel, en de gelden opgehaald bij het publiek voor de windprojecten gelegen te Sint-Gillis-Waas,
Lochristi-Zele en Poperinge zullen worden uitgeleend aan EGPF WWE.
Schematische weergave
De natuurlijke personen die kunnen inschrijven op de Aandelen B toegewezen aan deze
respectievelijke windprojecten en het totaal opengesteld kapitaal onder ieder windproject wordt
hieronder schematisch weergegeven:
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Windproject

Woonplaats van natuurlijke personen die

Afstand

Aantal

Opengesteld

kunnen inschrijven op Aandelen B

van park

windturbines

kapitaal

8550 Zwevegem, 8551 Heestert, 8552 500
Moen, 8553 Otegem, 8554 Sint-Denijs,
8530 Harelbeke, 8531 Bavikhove en
8531 Hulste
7910
Frasnes-Lez-Anvaing,
7910 500
Anvaing, 7910 Arc-Ainières, 7910
Cordes, 7910 Forest, 7910 Wattripont,
7911 Buissenal, 7911 Frasnes-lezBuissenal, 7911 Hacquegnies, 7911
Herquegies, 7911 Montroeul-au-Bois,
7911 Moustier, 7911 Oeudeghien, 7912
Dergneau, 7912 Saint-Sauveur

3

300.000 EUR

2

200.000 EUR

Sint-GillisWaas
LochristiZele

9170 Sint-Gillis-Waas

500

3

300.000 EUR

9080 Lochristi, 9080 Beervelde, 9080 200
Zaffelaere, 9080 Zeveneken en 9240
Zele

3

300.000 EUR

Poperinge

8970 Poperinge, 8970 Reningelst, 8972 500
Krombeke,
8972
Proven,
8972
Roesbrugge-Haringe en 8978 Watou

4

400.000 EUR

in meter

ZwevegemHarelbeke

Frasnes-LezAnvaing

Windproject Zwevegem-Harelbeke
Het windproject in Zwevegem-Harelbeke bestaat uit drie (3) windturbines op de industrieterreinen van
Bekaert (2 windturbines) en BSV (1 windturbine) in de nabijheid van de E17 en het kanaal KortrijkBossuit. De drie (3) windturbines zijn van het type MM92 van Repower met elk een nominaal
vermogen van 2,05 megawatt. De bijdrage van dit project aan hernieuwbare energie komt overeen met
het jaarlijkse verbruik van meer dan 4.685 gezinnen.
De windturbines werden in augustus 2012 in dienst genomen.
Het kapitaal dat door Electrabel CoGreen zal worden opgehaald, zal dienen voor de financiering van
het onderhoud van het project gedurende drie (3) jaren.
Windproject Lochristi-Zele
Het windproject in Lochristi-Zele bestaat uit drie (3) windturbines langsheen de E17 van het type
MM92 van Repower met elk een nominaal vermogen van 2,05 megawatt. Deze drie (3) windturbines
vormen samen met de vier (4) bestaande windturbines in Berlare een lijnopstelling langsheen de E17.
De bijdrage van dit project aan hernieuwbare energie komt overeen met het jaarlijkse verbruik van
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meer dan 4.285 gezinnen.
Na het behalen van alle vergunningen (april 2012), werd in oktober 2012 officieel gestart met de
aanleg van het windturbinepark. Het in dienst nemen van de windturbines is voorzien in augustus
2013.
Het kapitaal dat door Electrabel CoGreen zal worden opgehaald, zal dienen voor de financiering van
het onderhoud van het project gedurende de eerste drie (3) jaren.
Windproject Sint-Gillis-Waas
Het windproject te Sint-Gillis-Waas bestaat uit drie (3) windturbines langsheen de E34/N49 van het
type MM92 van Repower met elk een nominaal vermogen van 2,05 megawatt. De
vergunningsaanvraag gebeurde in mei 2009.
De windturbines werden gebouwd in het voorjaar van 2013. Het in dienst nemen van de windturbines
gebeurde in april 2013.
Het kapitaal dat door Electrabel CoGreen zal worden opgehaald, zal dienen voor de financiering van
het onderhoud van het project gedurende de eerste drie (3) jaren.
Windproject Frasnes-Lez-Anvaing
Het windproject in Frasnes-Lez-Anvaing is ontstaan uit een samenwerking tussen Electrabel en
Ventis. Het windturbineproject bestaat uit drie (3) windturbines, waarvan er twee (2) eigendom zijn
van Electrabel.
Het windpark ligt langs de autoweg A8, ten westen van het dorp Moustier. De twee (2) windturbines
zijn van het type REpower MM92, met elk een nominaal vermogen van 2,05 megawatt. De
windturbines werden in mei 2013 in dienst genomen.
Het kapitaal dat door Electrabel CoGreen zal worden opgehaald, zal dienen voor de financiering van
het onderhoud van het project gedurende drie (3) jaren.
Windproject Poperinge
Het windproject in Poperinge bestaat uit een lijnopstelling van vier (4) windturbines langsheen de N38
tussen Poperinge en Ieper. Twee windturbines worden opgericht in het nieuwe bedrijventerrein
Sappenleen II dat momenteel in opbouw is. De andere twee (2) windturbines worden geplaatst in het
landbouwgebied ten oosten van dit bedrijventerrein.
Het project werd gekenmerkt door een ruim draagvlak vanaf het begin van de ontwikkeling. Tegen de
toegekende vergunningen werd geen beroep aangetekend.
Op deze site heerst een gunstig windklimaat. Electrabel heeft gekozen voor windturbines van het type
REpower MM92 met elk een nominaal vermogen van 2,05 megawatt. De jaarlijkse verwachte
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productie van dit windpark wordt geschat op het verbruik van 5.900 gezinnen.
De opbouw van de windturbines zal in het najaar van 2013 afgerond worden, het in dienst nemen van
de windturbines is voorzien in oktober 2013.
Het kapitaal dat door Electrabel CoGreen zal worden opgehaald, zal dienen voor de financiering van
het onderhoud van het project gedurende de eerste drie (3) jaren.
4.3

Toepasselijke wetgeving

De Aandelen B zullen worden uitgegeven in overeenstemming met het Belgisch recht en het Aanbod
is onderworpen aan het Belgisch recht.
De Rechtbanken van Brussel (België) zijn bevoegd voor alle geschillen in verband met de Aandelen
B.
4.4

Vorm van de effecten

De Aandelen B worden op naam uitgegeven. De rechten van de Vennoten worden vertegenwoordigd
door een inschrijving op naam van de Vennoten in het register van Aandelen dat wordt bijgehouden
door de Emittent.
4.5

Valuta van het Aanbod

De valuta van het Aanbod is de euro.
4.6

Rechten verbonden aan de aangeboden Aandelen B

Vanaf hun uitgiftedatum, zullen de aangeboden Aandelen B onderworpen zijn aan alle bepalingen van
de Statuten. Er zijn geen voorkeurrechten verbonden aan de Aandelen.
Iedere Vennoot heeft zoveel stemmen als hij Aandelen bezit. Het aantal door iedere vennoot geldig
uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, mag niet hoger liggen dan 1/10 van het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen. Vennoten, wier uitoefening van het stemrecht is
geschorst, mogen niet aan de stemming deelnemen.
Aan de Aandelen zijn onderstaande rechten en beperkingen verbonden. Het maximaal
inschrijvingsrecht en voordrachtrecht verschillen tussen de Aandelen A (met een nominale waarde van
125 EUR) en Aandelen B (met een nominale waarde van 125 EUR). De overige rechten zijn gelijk
voor alle Aandelen.
Maximum:
Aandelen A: De inschrijving per Vennoot op Aandelen A is onbeperkt.
Aandelen B: Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur kan een Vennoot B op
een gegeven ogenblik maximaal twintig (20) Aandelen B bezitten ongeacht of deze tot één of meer
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subcategorieën Aandelen B behoren.
Vorm:
Alle Aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een aandelenregister.
Voordrachtrechten:
Aandelen A: de meerderheid van de Vennoten A aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene
Vergadering heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van de helft plus één van
de bestuursmandaten.
Aandelen B: de meerderheid van de Vennoten B aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene
Vergadering heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van de overige
bestuursmandaten.
De Bestuurders benoemd op voordracht van de Vennoten A hebben volgende prerogatieven:
de aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur;
het samenroepen van de Raad van Bestuur op verzoek van twee (2) Bestuurders, waaronder
tenminste één (1) Bestuurder benoemd op voordracht van de Vennoten A;
de Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens twee (2) Bestuurders benoemd op voordracht
van de Vennoten A aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze
aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen
die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering
voorkwamen, indien alsdan tenminste twee (2) Bestuurders benoemd op voordracht van de
Vennoten A aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Dividend:
Er worden afzonderlijke boeken gehouden en een afzonderlijke balans en een winst- en
verliesrekening opgemaakt voor de opbrengsten die voortkomen uit de investering in, en de
financiering van, elke Productiecentrale waarvoor de Raad van Bestuur een afzonderlijke subcategorie
van Aandelen B heeft ingericht. De algemene kosten die niet rechtstreeks ten laste kunnen worden
gelegd van een bepaalde Productiecentrale worden omgeslagen over al de opbrengsten volgens een
verdeelsleutel, jaarlijks te bepalen door de Raad van Bestuur in functie van de relatieve belangrijkheid
van de opbrengsten van elke Productiecentrale.
De gerealiseerde winst wordt als volgt bestemd :
jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer
verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt;
na de vorming van de wettelijke reserve keert de Algemene Vergadering een eerste dividend
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uit aan de Vennoten B met dien verstande dat de Aandelen B van elke subcategorie uitsluitend
recht hebben op een dividend dat wordt uitgekeerd uit de opbrengsten uit de Productiecentrale
waarnaar de subcategorie werd genoemd; de kosten die specifiek eigen zijn aan een bepaalde
subcategorie Aandelen B of een bepaalde Productiecentrale komen enkel in mindering op de
opbrengsten bestemd voor de Aandelen van deze subcategorie Aandelen B; de algemene
kosten van Electrabel CoGreen worden gelijk verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutel
vastgelegd door de Raad van Bestuur in functie van de relatieve belangrijkheid van de
opbrengsten van elke Productiecentrale;
na de betaling van het eerste dividend kan de Algemene Vergadering beslissen een
beschikbare reserve te vormen;
het eventueel daarna overblijvend saldo wordt onder de vorm van een tweede (2 de) dividend
toegekend aan de Vennoten A.
Indien het batig saldo niet voldoende is om het eerste (1ste) dividend waarvan hierboven sprake uit te
keren, dan behouden de betrokken Vennoten in de daaropvolgende jaren hierop hun recht. De
eventuele beschikbare reserves kunnen bij beslissing van de Algemene Vergadering onder de vorm
van dividenden worden verdeeld onder de Vennoten.
Het dividend per aandeel mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat is vastgesteld conform het
Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de
nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen
voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De Raad van Bestuur zal dit bedrag elk jaar bekendmaken
op de website van de Emittent (www.electrabelcogreen.com). Dit maximale dividendrendement
bedraagt op de datum van deze Verrichtingsnota 6%. Dit dividend is geen gegarandeerde opbrengst.
Het verwachte dividendrendement wordt geraamd op 5%. De Aandelen B geven geen recht op
eventuele reserves of meerwaarden. De Vennoten genieten derhalve een begrensd rendement bij
gunstige resultaten van Electrabel CoGreen, terwijl bij waardevermindering van de nominale waarde
van de Aandelen van Electrabel CoGreen, de daling van het rendement wel onbeperkt is.
Vereffening en verdeling:
Na betaling van de schulden en kosten van Electrabel CoGreen zal het saldo eerst worden aangewend
voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de Aandelen. Het saldo
wordt gelijk verdeeld tussen de Aandelen.
De Raad van Bestuur en de vereffenaar(s) aangesteld door de Algemene Vergadering zullen over de
bestemming van het saldo een voorstel doen aan de Algemene Vergadering, die zelf over de afsluiting
van de vereffening zal beslissen. Het eventuele saldo van de vereffening dient te allen tijde aangewend
te worden rekening houdend met de doelstellingen van Electrabel CoGreen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen Electrabel CoGreen haar zetel heeft.
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Alle rechten en vorderingen van de gewezen vennoten of hun rechthebbenden, aangaande hun
maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na
beëindiging van het lidmaatschap of door verloop van drie maanden na de sluiting van de vereffening,
in geval van ontbinding van Electrabel CoGreen. Stuiting van de verjaring gebeurt bij aangetekend
schrijven gericht aan de Raad van Bestuur.
4.7

Machtiging

De beslissing tot het Aanbod werd genomen bij beslissing van de Raad van Bestuur tijdens zijn
vergadering van 23 augustus 2013.
4.8

Verwachte datum van uitgifte

De uitgifte van de Aandelen B in het kader van dit Aanbod zal naar verwachting plaatsvinden rond 13
december 2013. De Aandelen B zullen dividendgerechtigd zijn vanaf hun uitgifte.
4.9

Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Aandelen B

Overeenkomstig artikel 11 van de Statuten, kunnen de Aandelen B niet worden overgedragen.
Aandelen A kunnen integendeel wel worden overgedragen aan andere Vennoten of aan derden mits
voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur.
Bovendien, kunnen noch de Aandelen A, noch de Aandelen B in pand worden gegeven en zijn
evenmin vatbaar voor beslag. Schuldeisers van een Vennoot kunnen desgevallend wel beslag leggen in
handen van Electrabel CoGreen op de dividenden en/of op de ristorno's, die aan de beslagene kunnen
toekomen alsmede op het Aandeel dat hem na zijn terugname, uittreding of uitsluiting, dan wel na de
ontbinding van Electrabel CoGreen bij vereffening zou kunnen worden toegekend.
De Aandelen zijn persoonlijk bezit en niet overdraagbaar bij overlijden, faillissement,
onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen of elke hypothese waarin de bekwaamheid van een
vennoot ten gevolge van een gerechtelijke maatregel wordt beperkt. De rechthebbenden hebben als
schuldeiser uitsluitend recht op de tegenwaarde van de Aandelen vastgesteld overeenkomstig artikel
12 van de Statuten.
4.10 Biedplicht en/of uitstotings- en uitkoopregels met betrekking tot de Aandelen B
Uittreding:
Iedere Vennoot mag slechts vanaf het derde (3de) jaar volgend op het jaar waarin hij Aandelen heeft
verworven hetzij door inschrijving hetzij door overname en slechts gedurende de eerste zes (6)
maanden van het boekjaar uittreden of zijn Aandelen gedeeltelijk terugnemen. Voor een Vennoot B is
terugneming enkel mogelijk indien deze betrekking heeft op alle aandelen binnen een bepaalde
subcategorie Aandelen B, onverminderd de mogelijkheid om desgevallend Vennoot te blijven binnen
één of meer andere subcategorieën Aandelen B. Indien een Vennoot overeenkomstig voormelde
bepaling een terugneming vraagt van al zijn aandelen treedt hij uit. Een verzoek tot uittreding of
terugneming tijdens de laatste zes (6) maanden van het boekjaar, heeft pas uitwerking in het volgende
boekjaar. De uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze:
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wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die op basis van gegronde redenen de
uittreding of terugneming mag weigeren (bij wijze van voorbeeld, indien de uittreding of
terugneming Electrabel CoGreen in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen);
niet voor gevolg heeft het netto-actief van Electrabel CoGreen te verminderen tot een bedrag
dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal verhoogd met de niet-uitkeerbare reserves
door de Statuten vastgesteld;
niet tot gevolg heeft dat het aantal Vennoten tot minder dan drie herleid wordt.
Tot slot kan worden opgemerkt dat de aansprakelijkheid van de uittredende Vennoot eindigt bij het
einde van het boekjaar van Electrabel CoGreen waarin hij effectief uittrad, en dit onverminderd de
aansprakelijkheid bepaald in artikel 371 van het W. Venn. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het
bedrag waarvoor de betrokkene als Vennoot had ingeschreven.
De uitgetreden Vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn Aandelen zoals hieronder bepaald.
Uitsluiting:
Iedere Vennoot kan worden uitgesloten wegens (i) een gegronde reden, (ii) wegens een tekortkoming
aan de verplichtingen die uit de Statuten, het huishoudelijk reglement of andere beslissingen van de
organen van Electrabel CoGreen voortvloeien, waaronder het niet langer voldoen aan de algemene
toetredingsvoorwaarden, (iii) het weigeren zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Raad van
Bestuur of van de Algemene Vergadering, (iv) het niet-naleven van zijn verbintenissen tegenover
Electrabel CoGreen, (v) het berokkenen van enig nadeel aan Electrabel CoGreen, of (vi) het stellen
van handelingen die strijdig zijn met het belang van Electrabel CoGreen.
De uitsluiting heeft noodzakelijk betrekking op alle Aandelen van de Vennoot. In het geval de
uitsluitingsgrond betrekking heeft op een onverdeelde eigenaar van Aandelen, dan heeft deze
uitsluitingsgrond van rechtswege betrekking op alle onverdeelde eigenaars, die samen met de
onverdeelde eigenaar waarop de uitsluitingsgrond betrekking heeft, Aandelen in onverdeeldheid
aanhouden.
Bovendien, kunnen Vennoten van een subcategorie Aandelen B te allen tijde worden uitgesloten
indien de leningen of kredieten verstrekt door Electrabel CoGreen ter financiering van de
Productiecentrale die werd toegewezen aan deze subcategorie, geheel en onvoorwaardelijk aan
Electrabel CoGreen zijn terugbetaald. In dit laatste geval, heeft de uitsluiting enkel betrekking op alle
Aandelen B van de Vennoot binnen de desbetreffende subcategorie Aandelen B. M.a.w. de Vennoot
blijft houder van de Aandelen B van een andere subcategorie die hij aanhoudt.
De uitsluiting kan enkel worden uitgesproken door de Raad van Bestuur middels een gemotiveerde
beslissing genomen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde Bestuurders. De Vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht
zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de Raad van Bestuur binnen één (1) maand nadat
een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. Indien hij
daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de Vennoot worden gehoord. De
beslissing wordt vastgelegd in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van
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Bestuur dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt ingeschreven in
het aandelenregister van Electrabel CoGreen en het proces-verbaal van deze uitsluiting wordt aan dit
register toegevoegd. Een afschrift van de beslissing tot uitsluiting wordt binnen de dertig (30) dagen
aan de uitgesloten Vennoot verstuurd.
Terugbetaling van Aandelen:
De Vennoot die zijn Aandelen terugneemt, uittreedt of werd uitgesloten uit Electrabel CoGreen, heeft
recht op de tegenwaarde van zijn Aandelen zoals die blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van het
boekjaar waarin het lidmaatschap ophield of de gedeeltelijke terugneming of uitsluiting werd aanvaard
respectievelijk beslist, met uitzondering van de reserves, in voorkomend geval na aftrek van de
belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De Vennoot heeft bij het einde van zijn
lidmaatschap recht op maximaal de nominale waarde en kan geen aanspraak maken op de reserves. Er
zal rekening gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de Aandelen en desgevallend
met de eventuele niet volledige terugbetaling van de financiering die werd verschaft zoals vermeld in
artikel 6.2 van de Statuten aan de aan deze subcategorie toegewezen Productiecentrale.
De regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de Vennoot die zijn Aandelen terugneemt,
uittreedt of uitgesloten wordt. De Vennoot die zijn Aandelen terugneemt, uittreedt of wordt uitgesloten
kan ten opzichte van Electrabel CoGreen geen enkel ander recht laten gelden.
De betaling van de tegenwaarde zal plaats vinden zes (6) maanden na de goedkeuring door de
Algemene Vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uitsluiting werd beslist of de
terugneming of uittreding werd aanvaard. De Raad van Bestuur kan tot vervroegde uitbetaling
beslissen.
Blijkt voormelde termijn onvoldoende om de terugbetaling mogelijk te maken zonder de vereffening
van Electrabel CoGreen te veroorzaken, dan kan de Raad van Bestuur beslissen deze termijn met één
(1) jaar te verlengen.
Geen betaling van tegenwaarde kan worden verricht indien het netto-actief van Electrabel CoGreen
door die betaling zou dalen beneden het in de Statuten vermelde vast gedeelte van het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de Statuten niet mogen worden uitgekeerd. In
zulk geval wordt de betaling uitgesteld totdat het netto-actief is hersteld.
Rechten van erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers:
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een
Vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de
tegenwaarde, zoals hierboven bepaald, van diens Aandelen. De betaling zal plaatsvinden volgens
voormelde bepalingen.
4.11 Belasting in België
Hierna volgt een algemeen overzicht van de Belgische federale fiscale behandeling van de aankoop,
eigendom en vervreemding van de Aandelen in Electrabel CoGreen door een belegger die dergelijke
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Aandelen koopt in verband met dit Aanbod. Het overzicht is gebaseerd op de Belgische fiscale wetten,
reglementering en administratieve interpretaties die van kracht zijn op de datum van deze
Verrichtingsnota. Wijzigingen in de Belgische fiscale wetgeving, reglementering en administratieve
interpretaties, inclusief wijzigingen die mogelijk een retroactief effect hebben, kunnen een invloed
hebben op de geldigheid van dit overzicht.
Beleggers dienen hun eigen adviseurs te raadplegen over de belastinggevolgen van een belegging in de
Aandelen van Electrabel CoGreen in het licht van hun bijzondere omstandigheden, inclusief het effect
van lokale, gewestelijke of federale wetten.
Dit overzicht tracht niet alle belastinggevolgen van de eigendom en vervreemding van de Aandelen in
Electrabel CoGreen weer te geven, en houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden van
bepaalde beleggers, die in bepaalde gevallen onderworpen kunnen zijn aan speciale regels, of met de
belastingwetgeving van andere landen dan België.
In dit overzicht wordt geen beschrijving gegeven van de fiscale behandeling van beleggers die
onderworpen zijn aan speciale regels, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor
collectieve belegging, handelaars in effecten of valuta’s, personen die Aandelen houden of zullen
houden in een straddle, een aandelenterugkooptransactie, een conversietransactie, een synthetisch
effect of een andere geïntegreerde financiële transactie.
Voor de doeleinden van dit overzicht is een belastingplichtige uitsluitend een natuurlijke persoon die
onderworpen is aan de Belgische personenbelasting (d.w.z. een natuurlijke persoon die gedomicilieerd
is in België of de zetel van zijn vermogen heeft in België of een persoon die gelijkgesteld is aan een
dergelijke ingezetene).
Voor belastingplichtigen die ten privé-titel optreden en voor eigen rekening handelen, is er geen
belasting op de toegekende of betaalbaar gestelde dividenden verschuldigd binnen de hierna gestelde
grenzen. Electrabel CoGreen is een door de Minister van Economische Zaken voor de Nationale Raad
voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap. Daardoor moet krachtens de fiscale
wetgeving op de dividenden die aan particulieren betaalbaar gesteld of toegekend worden geen
roerende voorheffing worden ingehouden, voor zover Electrabel CoGreen blijft beantwoorden aan de
voorwaarden voor erkenning en voor zover de dividenden per belastingplichtige en per jaar het bedrag
van 190 EUR (aanslagjaar 2014) niet overschrijden (artikel 21,6° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen).
Voornoemde vrijstelling is een maximum dat geldt voor de som van alle dividenden die de
belastingplichtige ontvangt van alle erkende coöperatieve vennootschappen waarvan hij lid is. De
belastingplichtige die aldus dividenden ontvangt van één of meer erkende coöperatieven, waarvan het
bedrag hoger is dan 190 EUR, moet het bedrag aan ontvangen dividenden dat deze 190 EUR
overschrijdt, vermelden in zijn belastingaangifte en zal daarop in principe worden belast aan
afzonderlijke tarieven. De vrijstelling tot 190 EUR geldt per echtgenoot of wettelijk samenwonende
(en niet per gezin).
Indien de roerende voorheffing finaal ten laste wordt genomen door Electrabel CoGreen, maakt dit op
zich een belastbaar voordeel uit in hoofde van de belastingplichtige, tevens onderworpen aan 25%
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roerende voorheffing.
Voor belastingplichtigen die ten privé-titel optreden en voor eigen rekening handelen, is er in principe
geen belasting op de eventuele meerwaarde gerealiseerd op de aandelen bij vervreemding van deze
aandelen (tenzij de vervreemding de grenzen van het normaal beheer van een privé-vermogen zou
overschrijden).
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5.

VOORWAARDEN VAN HET AANBOD

5.1

Algemene intekenvoorwaarden

5.1.1 Maximaal bedrag van het Aanbod
Het kapitaal wordt opengesteld voor inschrijving voor een maximumbedrag van 1.500.000 EUR op te
halen in de volgende subcategorieën van Aandelen B:
Productiecentrale

Woonplaats van natuurlijke personen die

Afstand

Aantal

Maximum

en subcategorie van

kunnen inschrijven op Aandelen B

park in

windturbines

opengesteld

Aandelen B

meter

kapitaal

Aandelen B – 8550 Zwevegem, 8551 Heestert, 8552 500
ZwevegemMoen, 8553 Otegem, 8554 SintHarelbeke
Denijs, 8530 Harelbeke, 8531
Bavikhove en 8531 Hulste

3

300.000 EUR

Aandelen
B- 7910 Frasnes-Lez-Anvaing, 7910
Frasnes-LezAnvaing, 7910 Arc-Ainières, 7910
Anvaing
Cordes,
7910
Forest,
7910
Wattripont, 7911 Buissenal, 7911
Frasnes-lez-Buissenal,
7911
Hacquegnies, 7911 Herquegies, 7911
Montroeul-au-Bois, 7911 Moustier,
7911 Oeudeghien, 7912 Dergneau,
7912 Saint-Sauveur
Aandelen B - 9170 Sint-Gillis-Waas
Sint-Gillis-Waas
Aandelen B - 9080 Lochristi, 9080 Beervelde, 9080
Lochristi-Zele
Zaffelaere, 9080 Zeveneken en 9240
Zele
Aandelen
B- 8970 Poperinge, 8970 Reningelst,
Poperinge
8972 Krombeke, 8972 Proven, 8972
Roesbrugge-Haringe en 8978 Watou

500

2

200.000 EUR

500

3

300.000 EUR

200

3

300.000 EUR

500

4

400.000 EUR

5.1.2 Inschrijvingsperiodes
De Inschrijvingsperiode voor alle subcategorieën van Aandelen B, m.n.
- Aandelen B - Frasnes-Lez-Anvaing;
- Aandelen B – Zwevegem-Harelbeke;
- Aandelen B - Sint-Gillis-Waas;
- Aandelen B - Lochristi-Zele en
- Aandelen B - Poperinge
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loopt samen van 16 september 2013 vanaf 10 uur (CET) tot 31 oktober 2013 om 16 uur (CET).
5.1.3 Inschrijvingsprocedure
De Aandelen B worden uitsluitend aangeboden aan natuurlijke personen. De Aandelen B behoren tot
de subcategorie waaraan de Productiecentrale werd toegewezen overeenkomstig artikel 6.2 van de
Statuten. Een natuurlijk persoon kan enkel inschrijven op een welbepaalde subcategorie van Aandelen
B en door de Raad van Bestuur als nieuwe Vennoot B worden aanvaard indien hij omwonende is van
een Productiecentrale.
Omwonenden zijn voor de toepassing van dit Aanbod en overeenkomstig artikel 14.2 van de Statuten,
de natuurlijke personen die hun woonplaats hebben in de gemeente waarvan tenminste een gedeelte
van het grondgebied binnen een door de Raad van Bestuur bepaalde afstand ligt van elke mast van het
betrokken windturbinepark of van de betreffende Productiecentrale voor hernieuwbare energie. De
afstand kan verschillen al naargelang de Productiecentrale. In de praktijk, zal de Raad van Bestuur
voor elke subcategorie van Aandelen B bepalen in welke gemeente(s) een Inschrijver zijn woonplaats
moet hebben opdat hij gerechtigd zou zijn om in te schrijven op een welbepaalde subcategorie van
Aandelen B.
Indien een Inschrijver omwonende is van meer dan één Productiecentrale, dan kan hij kiezen op welke
Aandelen B van de betrokken subcategorieën in te schrijven, met dien verstande dat hij mag
inschrijven op Aandelen B van meer dan één (1) subcategorie.
Een inschrijving kan niet worden herroepen door de partijen. Het voorgaande doet echter geen afbreuk
aan het recht van de Raad van Bestuur om overeenkomstig artikel 14.1 van de Statuten te besluiten
over de aanvaarding of weigering van nieuwe Vennoten, zonder enig verhaal en zonder zijn beslissing
te moeten motiveren, noch aan het recht van de Raad van Bestuur om Vennoten uit te sluiten, noch aan
het recht voor Vennoten om uit te treden of de Aandelen B gedeeltelijk terug te nemen
overeenkomstig wat werd beschreven in Afdeling 4.10 (Biedplicht en/of uitstotings- en uitkoopregels
met betrekking tot de Aandelen B).
De toetreding van Vennoten, die beantwoorden aan de objectieve toetredingscriteria zoals bepaald in
de Statuten en zoals bijkomend vastgesteld door de Raad van Bestuur, kan evenwel niet worden
geweigerd dan wanneer ze daden hebben verricht die met de belangen van Electrabel CoGreen strijdig
zijn. In voorkomend geval, zal de Raad van Bestuur de objectieve toetredingscriteria uitwerken in een
huishoudelijk reglement dat beschikbaar is op de website van de Emittent:
www.electrabelcogreen.com.
Op heden, heeft de Emittent echter geen huishoudelijk reglement opgesteld. De beslissing van de Raad
van Bestuur tot toetreding vermeldt het aantal Aandelen waarop de nieuwe Vennoot kan inschrijven,
de categorie en desgevallend de subcategorie van Aandelen B waartoe de Aandelen behoren, de
inschrijvingsprijs voor de nieuwe Aandelen B waarop wordt ingeschreven, alsmede eventuele andere
voorwaarden waaraan de nieuwe Vennoot moet voldoen. Bij overschrijving binnen een bepaalde
subcategorie Aandelen B, zal de Raad van Bestuur de inschrijvingen proportioneel verminderen over
alle inschrijvers op de betrokken subcategorie Aandelen B.

30

De inschrijving op de Aandelen houdt in dat de Vennoot instemt met de Statuten en, in voorkomend
geval, met het huishoudelijk reglement. De vaststelling van de aanvaarding en de goedkeuring van de
toetreding van een nieuwe Vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals
bepaald in artikel 357 W. Venn.
Inschrijven op de Aandelen B kan van 16 september 2013 vanaf 10 uur (CET) door middel van het
inschrijvingsformulier
beschikbaar
op
de
website
van
Electrabel
CoGreen:
www.electrabelcogreen.com. Natuurlijke personen die wensen in te schrijven op een subcategorie van
Aandelen B moeten het inschrijvingsformulier correct ingevuld indienen via de website van Electrabel
Cogreen. In elk geval dient het Inschrijvingsformulier door Electrabel CoGreen te worden ontvangen
vóór 16 uur (CET) op de laatste dag van de Inschrijvingsperiode, zijnde 31 oktober 2013.
5.1.4 Definitieve toewijzing, betalingsdatum en modaliteiten
Na de afsluiting van de inschrijvingsperiode, zal de Raad van Bestuur binnen de vijftien (15)
Werkdagen de inschrijvers in kennis stellen per brief van het aantal Aandelen B dat aan ieder van hen
definitief wordt toegekend.
De inschrijvingsprijs moet binnen de twintig (20) Werkdagen na de uitnodiging door de Raad van
Bestuur worden betaald op de rekening van Electrabel CoGreen. De betaling wordt geacht te zijn
gebeurd wanneer Electrabel CoGreen de betaling heeft ontvangen (valutadatum van Electrabel
CoGreen). Indien de inschrijvingsprijs niet binnen de dertig (30) Werkdagen na de uitnodiging daartoe
door de Raad van Bestuur wordt ontvangen door Electrabel CoGreen, wordt de inschrijving geacht
vervallen te zijn.
De enige geaccepteerde betalingswijze voor de inschrijvingsprijs is per overschrijving of storting op
het bankrekeningnummer IBAN BE27 3631 1805 2373, BIC BBRUBEBB gehouden door Electrabel
CoGreen bij ING.
5.1.5 Minimum en maximum inschrijvingsbedrag
Het Aanbod vindt plaats tegen de nominale waarde van de Aandelen B, zijnde 125 EUR per Aandeel
B. In het kader van het Aanbod, kan een belegger op een gegeven ogenblik maximaal 20 Aandelen B
bezitten ongeacht of deze tot één of meer subcategorieën Aandelen B behoren, hetzij een maximaal
bedrag van 2.500 EUR, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.
5.1.6 Verlenging van de Inschrijvingsperiode
De Raad van Bestuur kan op elke moment discretionair beslissen de Inschrijvingsperiode die loopt van
16 september 2013 vanaf 10 uur (CET) tot 31 oktober 2013 om 16 uur (CET) te verlengen voor een
vrij door haar te bepalen termijn door middel van de uitgifte van een aanvulling op het Prospectus.
Inschrijvers die hun recht tot terugtrekking hebben uitgeoefend, zullen door de Emittent worden
terugbetaald in België binnen de vijf (5) Werkdagen na de dag waarop zij de Emittent van de
uitoefening van dit recht in kennis hebben gesteld per e-mail. Terugbetaling zal in dergelijk geval
plaatsvinden op de rekening aangeduid door de Inschrijver in het inschrijvingsformulier. De
Inschrijvers kunnen hierbij geen interest vorderen op hun reeds uitgevoerde betalingen.
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In geval van verlenging van de Inschrijvingsperiode zal een bericht worden gepubliceerd op de
website van de Emittent, zijnde www.electrabelcogreen.com.
Een vervroegde afsluiting van de inschrijvingsperiode is niet mogelijk.
5.1.7 Levering
De Aandelen B zijn op naam en worden uitgegeven door middel van inschrijving in het
aandelenregister na volstorting van het kapitaal in de Aandelen B waarop de kandidaat-Vennoten
hebben ingetekend.
5.1.8 Bekendmaking van de resultaten van het Aanbod
De resultaten van het Aanbod zullen binnen de vijftig (50) Werkdagen na afsluiting van het Aanbod
bekend worden gemaakt op de website van de Emittent, zijnde www.electrabelcogreen.com.
5.1.9 Plan voor het op de markt brengen en de toewijzing van effecten
Het Aanbod is een openbaar aanbod aan het publiek in België.
De inschrijving staat enkel open voor alle natuurlijke personen die omwonenden zijn van een
Productiecentrale.
Het verspreiden van het Prospectus en het Aanbod van de Aandelen B via dit Prospectus, en in het
bijzonder, de Verrichtingsnota, kan in sommige landen echter worden beperkt door de wet- of
regelgeving. Personen die dit Prospectus in hun bezit krijgen, dienen zich te informeren over
dergelijke beperkingen en deze na te leven.
Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor, of in het kader van, en vormt in geen enkel geval, een
aanbieding tot verkoop of een uitnodiging om op de Aandelen B in te schrijven of ze te kopen in het
kader van dit Prospectus, in een land waar een dergelijke aanbieding of uitnodiging onwettig zou zijn.
5.1.10 Uitgifteprijs en -kosten
De prijs van een Aandeel B bedraagt 125 EUR per Aandeel B. Aan de aankoop, uittreding, terugname
of uitsluiting zijn geen bijkomende kosten verbonden.
5.1.11 Plaatsing
De coördinatie van het Aanbod gebeurt door Electrabel CoGreen en de financiële dienst van het
Aanbod wordt in België ook waargenomen door Electrabel CoGreen.
5.2

Regelingen voor de toelating tot de handel en de verhandeling van de effecten

De Aandelen zijn niet genoteerd en zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt of
een MTF, noch zijn deze gebonden aan een referte-index.
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5.3

Kosten van het Aanbod

De kosten in verband met het Aanbod zijn geraamd op 10.000 EUR.
5.4

Verwatering

Het Aanbod heeft geen verwatering van de bestaande Aandelen tot gevolg.
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