Aanvulling van 19 juli 2019 aan het Prospectus van Incofin CVSO zoals
goedgekeurd op 19 november 2018

Incofin CVSO is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk met maatschappelijke zetel te Ravensteinstraat 1, B-9000 Gent, België.
Dit document is een aanvulling op het prospectus met betrekking tot het openbaar aanbod van
aandelen (“de Aandelen”), door Incofin CVSO en moet samen gelezen worden met het
prospectus goedgekeurd door de FSMA op 19 november 2018 (het "Prospectus").
Deze aanvulling is opgesteld overeenkomstig artikel 34 van de wet van 16 juni 2006 met
betrekking op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van
beleggingsinstrumenten

tot

de

verhandeling

op

een

gereglementeerde

markt.

De

Nederlandstalige versie van deze aanvulling werd op 17 juli 2019 goedgekeurd door de FSMA.
Incofin CVSO is verantwoordelijk voor de informatie vervat in deze aanvulling en bevestigt dat
de informatie in deze aanvulling bij haar weten overeenstemt met de werkelijkheid en dat er
geen gegevens weggelaten zijn die de draagwijdte ervan zouden kunnen veranderen.
Deze aanvulling wijzigt het Prospectus naar aanleiding van de beslissing van Incofin CVSO’s
raad van bestuur om, gebruik makend van de mogelijkheid geboden in artikel 10, paragraf 7
van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en
de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt,
een informatienota, in plaats van een prospectus, te publiceren met betrekking tot de uitgifte
van Aandelen. Bijgevolg wenst Incofin CVSO de aanbieding van Aandelen onder het Prospectus
vervroegd te beëindigen en is daarvoor noodzakelijk dat het Prospectus aangepast wordt om
een bijkomende grond voor dergelijke beëindiging te voorzien. Als gevolg hiervan worden
onderstaande wijzigingen aangebracht aan het prospectus:
Het volgende paragraaf:
“De periode van aanbieding is 12 maanden vanaf de datum van dit prospectus (i.e.
vanaf 19 november 2018 tot 18 november 2019), tenzij de aanbieding vervroegd wordt
afgesloten ten gevolge van het bereiken van het maximum bedrag van 10 miljoen EUR
vóór het einde van deze 12-maanden periode.”

wordt vanaf heden, op alle plaatsen waar het voorkomt in het Prospectus, vervangen
door:
“De periode van aanbieding is 12 maanden vanaf de datum van dit prospectus (i.e.
vanaf 19 november 2018 tot 18 november 2019), tenzij (i) de aanbieding vervroegd
wordt afgesloten ten gevolge van het bereiken van het maximum bedrag van 10
miljoen EUR vóór het einde van deze 12-maanden periode of (ii) ten gevolge van een
beslissing van Incofin CVSO om de aanbieding vervroegd af te sluiten met dien
verstaande dat de redenen van dergelijke beslissing gepubliceerd wordt door middel
van een aanvulling aan dit Prospectus.”
Incofin CVSO beslist de openbare aanbieding van de Aandelen onder het Prospectus stop te
zetten vanaf vandaag, 19 juli 2019. Vanaf 19 juli 2019 tot 18 juli 2020 zal een nieuwe
doorlopende aanbiedingsperiode van Aandelen lopen onder de voorwaarden beschreven in de
informatienota die vanaf 19 juli 2019 kan geraadpleegd worden op de website
www.incofincvso.be.
Deze aanvulling is beschikbaar op www.incofincvso.be.
Beleggers die reeds hebben ingestemd om in te schrijven op Aandelen maar nog geen
bewijs hebben ontvangen van de inschrijving in het elektronisch aandeelhoudersregister
vóór de publicatie van deze aanvulling, hebben het recht hun aanvaarding te herroepen
gedurende twee werkdagen na de publicatie van deze aanvulling. De beleggers melden de
uitoefening van hun herroepingsrecht via email verstuurd naar: info@incofin.com. De
uiterste datum voor deze herroeping is 23 juli 2019.

