LANBOKAS C.V.B.A.
Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België
BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

AANVULLING van 22/10/2013
op het prospectus
voor het openbaar aanbod van maatschappelijke aandelen
van 27/06/2013

Deze Aanvulling werd goedgekeurd op 22/10/2013 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) overeenkomstig artikel 34 van de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.
Deze Aanvulling is onlosmakelijk van het Prospectus voor het openbaar aanbod van maatschappelijke
aandelen dat door de FSMA op 27/06/2013 goedgekeurd werd.
De goedkeuring door de FSMA houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de
verrichting, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt.
Het Prospectus en de Aanvulling zijn beschikbaar in de CRELAN-agentschappen en op de website
www.crelan.be. Ze bestaan enkel in het Nederlands.

Deze Aanvulling heeft tot doel de belegger in te lichten over het feit dat, tijdens zijn
vergadering van 25/09/2013, de Raad van Bestuur van de C.V.B.A. LANBOKAS, met
inachtneming van de hem door artikel 4 van de statuten verleende bevoegdheden, beslist
heeft het maximumbedrag van maatschappelijke aandelen dat door één persoon mag
onderschreven worden tot 3.000,80 EUR te verhogen, wat overeenstemt met 242 aandelen
van 12,40 EUR.
De Raad van Bestuur wenst uniformiteit tussen de aandeelhouders en aangezien het in het
verleden mogelijk was in te schrijven tot 3.000,80 EUR, wenst de Raad de aandeelhouders
dezelfde mogelijkheid te bieden.
Bijgevolg dient elke vermelding van het Prospectus van 27/06/2013 met betrekking tot het
recht om op een maximaal bedrag van 1.004,40 EUR, hetzij 81 aandelen van 12,40 EUR, in
te tekenen (zie inzonderheid punt 3.5.1.), gelezen te worden als een vermelding met
betrekking tot het recht om op een maximaal bedrag van 3.000,80 EUR, hetzij 242 aandelen
van 12,40 EUR, in te tekenen.
Personen die op de dag van de goedkeuring van deze Aanvulling houder zijn van
maatschappelijke aandelen voor een bedrag van minder dan 3.000,80 EUR, zullen hun inleg
tot 3.000,80 EUR kunnen verhogen.
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