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SAMENVATTING

8 oktober 2013

Een investering in de aandelen zoals beschreven in het Prospectus houdt risico’s in. Alvorens in te
schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele Prospectus, dat een
beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen, met bijzondere aandacht voor de
risicofactoren (zie hoofdstuk 1 van het Registratiedocument, p. 3 tot 8 en hoofdstuk 1 van de
Verrichtingsnota, p. 4 tot 8 en deel D van de Samenvatting). Een belegger in aandelen loopt het risico
een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Dit document (de “Samenvatting”) vormt samen met het registratiedocument van Storm CVBA (de
“Emittent”) dat door de FSMA op 8 oktober 2013 werd goedgekeurd (het “Registratiedocument”)
en de verrichtingsnota van 8 oktober 2013 (de “Verrichtingsnota”), het prospectus (het
“Prospectus”) met betrekking tot de openbare aanbieding tot inschrijving in België op de uitgifte van
B-Aandelen (het “Aanbod”) van de Emittent. De Verrichtingsnota kan afzonderlijk van de twee
andere documenten worden verspreid.
Het Prospectus is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Emittent te Katwilgweg 2, 2050
Antwerpen en op de website www.storm.be. Het Prospectus kan ook aangevraagd worden per e-mail
via het e-mailadres info@storm.be of telefonisch via het nummer 03/210 07 20.
Het Prospectus is enkel beschikbaar in het Nederlands.
Woorden en uitdrukkingen die worden gedefinieerd in het Prospectus, hebben dezelfde
respectievelijke betekenis in deze Samenvatting. Deze Samenvatting bevat niet alle informatie die
belangrijk kan zijn voor beleggers in de B-Aandelen en dient, alvorens een beleggingsbeslissing te
nemen, tezamen te worden gelezen met het Prospectus in zijn geheel.
Deze Samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van
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 (de
“Prospectusverordening”). Voor doeleinden van de Prospectusverordening zijn samenvattingen
opgesteld op basis van openbaarmakingsverplichtingen die gekend zijn als “Elementen”. Deze
Elementen zijn genummerd in Afdelingen A.1-E.7.
Deze Samenvatting bevat alle Elementen die dienen te worden inbegrepen in een samenvatting voor
dit type van effecten en emittent. Omdat sommige Elementen niet dienen te worden besproken,
kunnen er lacunes zijn in de volgorde van de nummering van de Elementen.
Ook wanneer een Element moet worden opgenomen in de samenvatting omwille van het type van
effecten en emittent, is het mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking
tot het Element. In dat geval zal een korte beschrijving van het Element worden inbegrepen in de
samenvatting met de vermelding ‘niet van toepassing’.

Afdeling A - Inleiding en waarschuwingen
A.1

Inleiding

Deze Samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het
Prospectus. De Samenvatting bevat geselecteerde informatie over
Storm CVBA en het aanbod. De Samenvatting moet samen worden
gelezen met en wordt volledig bepaald door de gedetailleerde
informatie die elders in het Prospectus is opgenomen. De
Samenvatting moet in het bijzonder samen worden gelezen met de
informatie die wordt verstrekt met betrekking tot de risicofactoren
onder hoofdstuk 1 van het Registratiedocument, respectievelijk
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hoofdstuk 1 van de Verrichtingsnota.
Iedere beslissing om in de effecten te beleggen moet gebaseerd zijn
op de bestudering van het gehele Prospectus door de belegger.
Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het
Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt in
een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, zou de eiser
volgens de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de vordering
wordt ingesteld, mogelijk de kosten moeten dragen voor de vertaling
van het Prospectus voordat de rechtsvordering wordt ingesteld.
Alleen de personen die de Samenvatting, met inbegrip van een
vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk
worden gesteld indien de Samenvatting, wanneer zij samen met de
andere delen van het Prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist
of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere
delen van het Prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat
om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te
investeren.
A.2

Uitdrukkelijke toestemming

Niet van toepassing.

van de Emittent voor het
gebruik van het Prospectus
mede ten aanzien van de
verdere doorverkoop of de
definitieve plaatsing van de
Aandelen

door

de

Financiële Tussenpersonen
Vermelding van de periode

Niet van toepassing.

waarvoor toestemming tot
het

gebruik

van

het

Prospectus is verleend
Alle andere duidelijke en
objectieve

aan

toestemming

Niet van toepassing.

de

verbonden

voorwaarden die relevant
zijn voor het gebruik van
het Prospectus
Duidelijk bericht aan de

Niet van toepassing.

beleggers dat, ingeval een
aanbieding
Financiële

door

een

Tussenpersoon

op het moment dat de
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aanbieding plaatsvindt aan
de beleggers informatie over
de voorwaarden van de
aanbieding zal verstrekken
Afdeling B - Uitgevende instelling
B.1

Officiële en handelsnaam

Storm CVBA.

van de uitgevende instelling
B.2

De uitgevende instelling is een coöperatieve vennootschap, opgericht

Vestigingsplaats
/rechtsvorm/

wetgeving/

onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Katwilgweg 2,
2050

land van oprichting

Antwerpen,

ingeschreven

bij

de

Kruispuntbank

voor

Ondernemingen onder nummer 0535.792.564.
B.3

Aard

huidige

Storm CVBA is een coöperatieve vennootschap die opgericht werd

en

op 13 juni 2013. Haar doelstellingen zijn de werving van coöperatief

werkzaamheden
belangrijkste

activiteiten

/kerngegevens
belangrijkste
verkochte

/
categorieën

producten

verrichte

kapitaal

voor

de

investering

daarvan

in

operationele

vennootschappen actief in de bouw en de exploitatie van windparken
op land in Vlaanderen.

of

diensten/

belangrijkste markten
B.4a

Trends die de uitgevende

Storm CVBA speelt in op de toenemende behoefte aan de productie

instelling en de sectoren

van hernieuwbare energie onder de vorm van elektriciteit. Deze

waarin

toenemende behoefte wordt ingegeven door, enerzijds, een

zij

opereert

toenemende wens bij overheden en burgers om onafhankelijk te

beïnvloedt

worden van energiebronnen afkomstig uit het buitenland en,
anderzijds, door een toenemende wens bij overheden en burgers om
de uitstoot van schadelijke uitstoten ingevolge de productie van
energie terug te dringen.
B.5

Beschrijving van de groep

Storm CVBA werd opgericht door Storm Development NV, Storm

en

de

16 BVBA en Storm 17 BVBA, en maakt bijgevolg deel uit van de

instelling

Storm-Groep. Storm CVBA zal investeren (door middel van het

de

plaats

uitgevende

van

binnen de groep

verstrekken

van

achtergestelde

leningen)

in

operationele

vennootschappen die allen gecontroleerd worden door Storm
Holding NV, of door een vennootschap die wordt gecontroleerd door
één of meerdere van de huidige aandeelhouders van Storm Holding
NV, of door met hen verbonden ondernemingen. De huidige
aandeelhouders van Storm Holding NV zijn DG Infra+ NV, PMF
Infrastructure Fund Comm. VA, Impact Capital NV en Clean Energy
Invest CVBA.
B.6

Naam van alle personen die

Niet van toepassing.

rechtstreeks of middellijk
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een belang in het kapitaal
of de stemrechten van de
uitgevende

instelling

bezitten dat krachtens het
nationale

recht

van

de

uitgevende instelling moet
worden aangemeld (incl.
het bedrag van het belang
van elke persoon)
Of

de

belangrijkste

op 1 stem.

aandeelhouders
verschillende

Elk A-Aandeel geeft recht op 8 stemmen. Elk B-Aandeel geeft recht

stemrechten

hebben
instelling

Op de uitgiftedatum van dit Prospectus zijn de enige drie

rechtstreeks of middellijk

aandeelhouders van de uitgevende instelling Storm Development

eigendom is of onder de

NV, Storm 16 BVBA en Storm 17 BVBA (A-Aandeelhouders).

Of

uitgevende

zeggenschap

staat

van

anderen (zoja wie en aard

Storm Development NV heeft momenteel 90% van het kapitaal van

van zeggenschap)

Storm CVBA in handen. Storm Development wordt in fine
gecontroleerd door de heer Jan Caerts, St.-Jan Nepomucenusstraat
26, 1000 Brussel. Naar aanleiding van de openbare aanbieding(en)
georganiseerd op basis van dit Prospectus zal het belang van Storm
Development

NV

naar

verwachting

verwateren

tot

een

minderheidsbelang, hetgeen echter geen afbreuk doet aan de
voordrachtsrechten en andere rechten van de A-Aandeelhouders
zoals verder in dit Prospectus beschreven.
B.7

Belangrijke

historische

Storm CVBA werd opgericht op 13 juni 2013, met een
maatschappelijk kapitaal van 20.000,00 EUR dat volledig volstort

financiële informatie

werd. Voor de periode van de datum van oprichting tot 30 juni 2013
wordt voor Storm CVBA de tussentijdse financiële informatie
weergegeven.
De operationele vennootschappen waarin door Storm CVBA wordt
geïnvesteerd zijn allen recent opgerichte vennootschappen. Voor de
operationele vennootschappen Storm Wachtebeke NV en Storm
Wielsbeke NV wordt de tussentijdse financiële informatie per 30 juni
2013 weergegeven. Tevens wordt een financieel plan voor de
volgende

vijf

jaar

van

deze

operationele

vennootschappen

weergegeven. Aan het financieel plan van de operationele
vennootschappen en aan de zekerheden die dit financieel plan biedt,
worden strenge voorwaarden gesteld.
Beschrijving
veranderingen

significante
in

Niet van toepassing.

de
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financiële situatie en de
bedrijfsresultaten
B.8

Belangrijke

pro

forma

Niet van toepassing.

financiële informatie
B.9

Storm CVBA verwacht op basis van het financieel plan van de

Winstprognose of –raming

operationele vennootschappen een jaarlijks dividend te kunnen
uitbetalen aan haar vennoten van 4% tot 6% op voorwaarde dat de
Algemene Vergadering van Storm CVBA tot winstuitkering beslist.
Storm CVBA wijst erop dat de winstprognose een inschatting betreft
van de toekomst en derhalve niet gegarandeerd wordt.
B.10

Voorbehoud in de afgifte

Niet van toepassing.

van verklaring
B.11

Verklaring

indien

Niet van toepassing.

ontoereikend werkkapitaal
Afdeling C – Effecten
C.1

Beschrijving van type en

De aangeboden aandelen betreffen B-Aandelen en zijn op naam.

categorie aandelen

C.2

security identification number

Niet van toepassing.

Munteenheid

EUR

van

de

aandelen
C.3

Aantal
volgestorte
uitgegeven,

uitgegeven,
aandelen

en

Op heden heeft de vennootschap 20 A-aandelen ter waarde van
1.000,00 EUR uitgegeven, die allen volledig volstort zijn.

niet-volgestorte

aandelen
Nominale

C.4

waarde

per

A-Aandelen: 1.000,00 EUR

aandeel

B-Aandelen: 125,00 EUR

Beschrijving van aan de

Elk B-Aandeel geeft recht op 1 stem.

aandelen verbonden rechten
B-Aandeelhouders kunnen inschrijven op maximum 24 BAandelen per B-Aandeelhouder.
De

meerderheid

van

de

B-Aandeelhouders

aanwezig

of

vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering hebben het recht
om kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximum twee
bestuursmandaten (de B-Bestuurders).
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C.5

van

Aandelen kunnen slechts worden overgedragen na voorafgaande

vrije

goedkeuring van de Raad van Bestuur, en pas na afloop van het

overdraagbaarheid van de

vijfde jaar na intrede in Storm CVBA van de verkopende

aandelen

aandeelhouder, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden

Beschrijving
beperkingen

op

de

van het boekjaar, en enkel door verkoop van de aandelen aan
andere (bestaande of nieuwe) coöperanten. Indien, binnen de drie
maanden te rekenen vanaf de aanvraag, de Raad van Bestuur haar
goedkeuring niet geweigerd heeft, of haar goedkeuring geweigerd
heeft maar geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de
aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld.
C.6

(Aanvraag tot) toelating tot

De aangeboden aandelen zullen niet genoteerd worden op een

de

gereglementeerde markt of MTF.

handel

gereglementeerde

op

een
markt

/Benaming gereglementeerde
markt
C.7

Beschrijving

van

dividendbeleid

Storm CVBA verwacht op basis van haar winstprognose een
jaarlijks dividend te kunnen uitbetalen aan haar vennoten van 4%
tot 6%, op voorwaarde dat de algemene vergadering van Storm
CVBA tot winstuitkering beslist. Storm CVBA wijst erop dat de
winstprognose een inschatting betreft van de toekomst en derhalve
niet gegarandeerd wordt. Ingevolge de reglementering van erkende
coöperatieve vennootschappen mag het jaarlijkse dividend niet
hoger zijn dan 6%. Het eerste dividendbedrag tot 190 EUR
(aanslagjaar 2014) is vrijgesteld van roerende voorheffing.

Afdeling D – Risico’s
D.1

Voornaamste risico’s specifiek

De uitgevende instelling is van oordeel dat de factoren

voor de uitgevende instelling

samengevat hieronder de belangrijkste risico’s met betrekking tot
de uitgevende instelling samenvatten, maar garandeert niet dat
deze opgesomde factoren exhaustief zijn. Potentiële beleggers
dienen de risicofactoren zelf te beoordelen vooraleer ze een
beleggingsbeslissing nemen.
Deze factoren zijn onder andere:
Het kredietrisico: het risico dat de operationele vennootschappen
die de achtergestelde lening zullen ontvangen van Storm CVBA
er niet in slagen hun verplichtingen (terugbetaling kapitaal en
interest) na te komen. Aangezien de leningen een achtergesteld
karakter hebben, zal in geval van faillissement of vereffening van
de

operationele

vennootschappen,

Storm

CVBA

na

de

bevoorrechte en gewone schuldeisers komen en enkel voorrang
hebben ten aanzien van de aandeelhouders en van de operationele
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vennootschappen.
Risico’s verbonden aan de concentratie van de investeringen
door Storm CVBA in de sector van de windenergie, en in de
operationele vennootschappen: Deze concentratierisico’s
houden in dat wanneer tegenvallende resultaten zich zouden
voordoen bij de operationele vennootschappen, wanneer de
risico’s eigen aan de sector zich zouden realiseren of wanneer
politieke, economische of regelgevende omstandigheden met
betrekking tot de sector of de regio zouden wijzigen, dit een
invloed heeft of kan hebben op de resultaten van Storm CVBA.
Risico’s verbonden aan de gelijktijdige uittreding van
coöperanten: Het risico bestaat dat indien een groot aantal
coöperanten gelijktijdig wenst uit te treden, Storm CVBA op dat
ogenblik niet over voldoende liquide middelen beschikt om het
scheidingsaandeel te betalen en de terugbetaling tijdelijk dient uit
te stellen.
Voornaamste risico’s eigen aan de sector van de windenergie
en aan de activiteit van de operationele vennootschappen
actief in deze sector, en dus ook onrechtstreeks risico’s van
Storm CVBA in de mate dat deze risico’s een impact kunnen
hebben op de terugbetalingscapaciteit van de operationele
vennootschappen:
-

Risico’s verbonden aan een lager dan verwacht
windaanbod. Het risico bestaat dat er tijdens de
levensduur van een project minder windaanbod is dan
voorzien

en

het

project

voor

een

operationele

vennootschap minder rendabel is dan verwacht.
-

Risico’s verbonden aan natuurrampen. Natuurrampen
kunnen de activiteiten en de financiële resultaten van de
operationele vennootschappen negatief beïnvloeden.

-

Risico’s verbonden aan verzekeringen. Indien een
operationele vennootschap een ernstig niet-verzekerd
verlies zou lijden of een verlies zou lijden dat de
limieten van de verzekeringspolissen in aanzienlijke
mate overschrijdt, kan dit een belangrijk nadelig effect
hebben op de activiteiten en de financiële resultaten van
zulke operationele vennootschap.

-

Risico’s

verbonden

aan

de

regelgeving

en

de

noodzakelijke vergunningen en overheidsgoedkeuringen.
De

steeds

veranderende

reglementeringen

kunnen
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aanleiding geven tot kosten, boetes, schadevergoedingen
of

beperkingen

in

hoofde

van

de

operationele

vennootschappen indien zij zich moeten conformeren
aan

gewijzigde

regelgeving,

(zelfs

onopzettelijk)

bepaalde regels niet zouden hebben nageleefd of indien
definitief toegekende vergunningen nadien alsnog door
derden succesvol zouden worden betwist.
-

Risico’s verbonden aan substantiële schommelingen in
de marktprijzen van elektriciteit en verwante producten.
Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van
elektriciteit en verwante producten kan een nadelig
effect hebben op de financiële positie van de
operationele vennootschappen.

D.3

Voornaamste risico’s

Risico’s verbonden aan de aard en de waarde van de specifiek
voor de aandelen aangeboden coöperatieve aandelen: De
aangeboden effecten zijn aandelen en het geïnvesteerde bedrag
wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van Storm CVBA. Een
vennoot heeft bij het einde van zijn lidmaatschap recht op
maximaal de nominale waarde van de aandelen. De vennoten
zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen
ondergaan, terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele
reserves of meerwaarden. Vennoten kunnen een rendement
verkrijgen op hun investering via het jaarlijkse dividend, in de
mate dat daartoe wordt besloten door de Algemene Vergadering
van Storm CVBA. Ook in geval van ontbinding of vereffening
van Storm CVBA is het mogelijk dat de vennoot het
geïnvesteerde kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet
terugkrijgt.
Risico’s verbonden aan de afwezigheid van een liquide
openbare markt en de overdrachtsbeperkingen: De aandelen
zijn niet

genoteerd op

multilaterale

een gereglementeerde

handelsfaciliteit

en

dus

niet

markt of

zonder

meer

verhandelbaar. Aandelen kunnen bovendien slechts worden
overgedragen na goedkeuring van de Raad van Bestuur. Evenwel
indien de Raad van Bestuur binnen de drie maanden na de
aanvraag tot goedkeuring, de goedkeuring niet geweigerd heeft of
wel geweigerd heeft maar geen andere overnemer voorgesteld
heeft,

dan

kan

de

aandelenoverdracht

geschieden

zoals

voorgesteld.
Risico’s verbonden aan de beperkingen op uittreding of
gedeeltelijke terugneming van aandelen: Er gelden
beperkingen op de mogelijkheid tot uittreding zoals elders
beschreven in dit Prospectus. De uittreding of terugneming kan
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bovendien door de Raad van Bestuur worden geweigerd om
gegronde redenen.
Risico’s
verbonden
aan
het
ontbreken
van
depositobeschermingsregeling: De aandelen komen niet in
aanmerking voor de waarborg van het Beschermingsfonds voor
deposito’s en financiële instrumenten.
Risico’s verbonden aan de wijziging in de reglementering
omtrent
coöperatieve
vennootschappen:
Gewijzigde
regelgeving, onder meer inzake het fiscale statuut van de
aandelen, kunnen van invloed zijn op de werking van de
vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de
coöperanten.
De Emittent zal op geen enkele wijze instaan voor enige
vermindering van het dividendrendement of voor enig ander
verlies (of gemis aan winst) dat de beleggers zouden ondervinden
in gevolge het geheel of gedeeltelijk wegvallen of tenietgaan van
enig fiscaal voordeel verbonden aan het feit dat de Emittent
kwalificeert als een door de Nationale Raad voor de Coöperatie
erkende coöperatieve vennootschap, en dit ongeacht of het
wegvallen of tenietgaan van één of meer van deze fiscale
voordelen al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is
aan enig handelen of nalaten van de Emittent.
Risico’s verbonden aan de aanwending van het coöperatief
kapitaal: De Raad van Bestuur zal op onafhankelijke en
discretionaire wijze investeringsbeslissingen kunnen nemen,
zonder daartoe de goedkeuring te moeten vragen van de
vennoten.
Risico’s verbonden aan de organisatie van het
aandeelhouderschap en het bestuur: De aandelen die worden
uitgegeven zijn B-Aandelen met een nominale waarde van 125
EUR. Elk B-aandeel geeft recht op 1 stem.
Afdeling E – Aanbieding
E.1

Totale netto-opbrengsten en

Het maximumbedrag van de aanbieding wordt bepaald in de

geraamde totale kosten van de

Verrichtingsnota.

aanbieding, met inbegrip van
de geraamde kosten die door

De prijs van de aangeboden B-Aandelen bedraagt 125 EUR per

de

B-Aandeel.

instelling/aanbieder

uitgevende
aan

de

belegger worden aangerekend

Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
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E.2a

Redenen voor de aanbieding

Het opgehaalde kapitaal in het kader van elke openbare

/bestemming

de

aanbieding zal door Storm CVBA worden uitgeleend aan de

opbrengsten/ geraamde netto-

operationele vennootschappen die voldoen aan de in het

opbrengsten

Prospectus uiteengezette voorwaarden, via een achtergestelde

van

lening met een looptijd van minimaal 10 en maximaal 20 jaar
tegen een vooraf bepaalde interestvoet van 6,0% per jaar.
Door middel van de openbare aanbiedingen wenst Storm CVBA
bij te dragen tot het creëren van een draagvlak bij de
omwonenden van de windturbineparken waarin zij investeert.
De Storm-Groep is momenteel actief in heel Vlaanderen en heeft
de bouw en exploitatie van verschillende windturbineparken
(ondermeer gelegen te Beveren, Dendermonde, Desselgem
(Waregem), Dilsen-Stokkem, Geel, Genk, Geraardsbergen,
Lokeren, Maasmechelen, Meer (Hoogstraten), Wachtebeke,
Westerlo, Wielsbeke en Zandvliet) gepland staan. Deze
windturbineparken zullen allen mede gefinancierd worden via
achtergestelde leningen verstrekt door Storm CVBA.
E.3

Voorwaarden
aanbieding

van

de

Het maximumbedrag van de openbare aanbieding wordt bepaald
in de Verrichtingsnota.
Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur
van Storm CVBA kan een belegger maximaal op 24 aandelen
intekenen, hetzij een maximumbedrag van 3.000,00 EUR.
Het kapitaal wordt opengesteld voor inschrijving tijdens de
inschrijvingsperiode

bepaald

in

de

Verrichtingsnota,

onverminderd het recht voor Storm CVBA om de aanbieding op
elk moment op te schorten of te stoppen bij beslissing van de
Raad van Bestuur gelet op het reeds verzamelde kapitaal.
Enkel de omwonenden van de Storm-windparken kunnen zich
inschrijven. In de Verrichtingsnota wordt beschreven voor welke
steden en gemeenten de inwoners in aanmerking komen voor
inschrijving, in de regel deze steden en gemeenten waar de
locaties zullen zijn waar het betreffende windpark gerealiseerd
wordt, in bepaalde gevallen (windparken die zich bevinden in de
nabijheid van een stads- of gemeentegrens) uit te breiden tot de
naburige steden en gemeenten.
Inschrijven op de aanbieding kan door het invullen van het
inschrijvingsformulier op de website, of per post, waarbij het
inschrijvingsformulier kan worden opgevraagd bij Storm CVBA
(Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, telefoon 03/210 07 20).
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De Raad van Bestuur van Storm CVBA zal binnen de 5
werkdagen na het einde van de inschrijvingsperiode aan de
nieuwe inschrijvers laten weten of zij al dan niet als vennoot
kunnen worden aanvaard.
Inschrijven kan voor elke openbare aanbieding van aandelen
enkel tijdens de inschrijvingsperiode.
De resultaten van de aanbieding zullen eveneens binnen de 5
werkdagen na afsluiting van de aanbieding, bekend worden
gemaakt op de website van Storm CVBA, http//:www.storm.be.
De aandelen zullen worden uitgegeven door middel van
inschrijving in het aandelenregister na storting van het met de
verworven aandelen overeenstemmende bedrag.
E.4

Belangen van betekenis voor

Niet van toepassing.

de aanbieding
E.5

Naam van de persoon of
entiteit

die

aanbiedt

De uitgevende instelling Storm CVBA.

de

effecten te verkopen
Niet van toepassing.

Lock-up-overeenkomsten
(partijen en duur)
E.6

Bedrag en percentage van

Gezien

de

structurering

van

de

voorgenomen

openbare

onmiddellijke verwatering ten

aanbieding, zal deze een onmiddellijke verwatering van de

gevolge van aanbieding

stemkracht van de bestaande aandelen (A-Aandelen) tot gevolg
hebben. Deze verwatering zal relatief beperkt zijn, aangezien
bepaalde in de statuten opgenomen beslissingen van de Algemene
Vergadering (zoals vermeld in hoofdstuk 5.5 van deze
Verrichtingsnota)

(de

“sleutelbeslissingen”)

alleen

dan

aangenomen zijn wanneer ze ten minste de helft plus één van de
totaal uitgebrachte stemmen én de helft plus één van de
uitgebrachte stemmen binnen de aanwezige of vertegenwoordigde
A-Aandelen hebben verkregen..
E.7

Geraamde kosten die door

Niet van toepassing. De kosten voor de aanbieding (erelonen aan

uitgevende

of

adviseurs, vergoeding aan FSMA, kosten voor opmaken en

worden

drukken prospectus en andere publicaties) zijn integraal ten laste

aanbieder

instelling

aangerekend aan belegger

van de uitgevende instelling.
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