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INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN 
6,50% VASTRENTENDE OBLIGATIES OP NAAM (DE “BELEGGINGSINSTRUMENTEN”) 

DOOR ARDANCY SRL 

Dit document is opgesteld door Ardancy SRL (de “Emittent”). 

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE 
AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN. 

Datum: 14/10/2020 
 
WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE 
VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN. 

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE 
PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU 
WENSEN. 

* * 
* 

DEEL I – BELANGRIJKSTE RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE EMITTENT EN DE AANGEBODEN 
BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING 
Investeren in de aangeboden beleggingsinstrumenten houdt risico’s in. Alvorens te beslissen om op de 
beleggingsinstrumenten in te tekenen, dienen mogelijke beleggers de volgende risicofactoren te lezen en te overwegen. 
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 impact op de Emittent of op de waarde van de 
beleggingsinstrumenten. Elke mogelijke belegger moet zich ook bewust zijn van het feit dat de hieronder beschreven 
risico’s niet de enige risico’s zijn waaraan de Emittent blootgesteld is. Risico’s en onzekerheden die op dit ogenblik niet 
bekend zijn aan de Emittent of waarvan de Emittent momenteel denkt dat ze onbelangrijk zijn, kunnen in de toekomst 
eveneens een nadelig effect hebben op de Emittent of op de waarde van de beleggingsinstrumenten. 

De liquiditeit van de beleggingsinstrumenten is beperkt door de afwezigheid van een liquide openbare markt. 

De beleggingsinstrumenten zijn niet genoteerd en zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt of een 
multilaterale handelsfaciliteit (Multilateral Trading Facility of MTF). Indien een belegger zijn of haar 
beleggingsinstrumenten wenst te verkopen, bestaat de kans dat hij of zij geen koper vindt voor zijn of haar 
beleggingsinstrumenten. 

Het reglementair of fiscaal statuut van de Emittent kan wijzigen. 

Het is mogelijk dat de Emittent de gevolgen van een potentiële strengere of gewijzigde regelgeving omtrent de huidige 
rechtsvorm van de Emittent in de toekomst zal ondergaan. Zo kunnen bijvoorbeeld initiatieven op het vlak van het 
statuut van de vennootschapsvorm van de Emittent, met inbegrip van het fiscale statuut van de beleggingsinstrumenten, 
van invloed zijn op de werking van de Emittent en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de beleggers. Ook 
algemene wijzigingen in de fiscale wetgeving kunnen een impact hebben op het rendement van de beleggers in de 
beleggingsinstrumenten. 

Het belastingstelsel van toepassing op de aangeboden beleggingsinstrumenten, de Emittent en/of de belegger 
kan een impact hebben op het rendement. 

De beleggingsinstrumenten zijn in principe onderworpen aan 30% roerende voorheffing. Zie Deel V van deze 
Informatienota voor verdere informatie betreffende de fiscale behandeling van de aangeboden beleggingsinstrumenten. 
De individuele situatie van de belegger kan een impact hebben op de fiscale behandeling in hoofde van elke belegger. 
Toekomstige wijzigingen aan het belastingstelsel dat van toepassing is op de aangeboden beleggingsinstrumenten, de 
Emittent of de individuele belegger, al dan niet met terugwerkende kracht, kunnen een impact hebben op het rendement.  

Economisch of structureel marktrisico 



 

2 

Het economisch evenwicht is onderhevig aan de risico's verbonden aan het bezit, de werken en de verkoop van het 
onroerend goed. De vergoeding en terugbetaling van het door beleggers geïnvesteerde kapitaal zijn ook onderhevig 
aan de risico's die aan deze activaklasse zijn verbonden. Veel facturen (of ze nu verband houden met de algemene 
economische situatie of met de vastgoedmarkt) kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het 
vastgoedactief van de Emittent en zijn vermogen om het te verkopen. Als de Emittent moeilijkheden zou ondervinden 
om het vastgoedactief te verkopen of te verkopen tegen de verwachte prijs, zou dit een negatieve invloed hebben op 
zijn vermogen om investeerders te vergoeden en terug te betalen. 

Marktcyclusrisico 

De Emittent is blootgesteld aan een liquiditeitsrisico vanwege de lage liquiditeit van de vastgoedmarkt. De verkoop van 
onroerend goed vereist een lange periode die kan worden verlengd in tijden van stress op deze markt. Als gevolg 
hiervan zou de Emittent in een situatie kunnen verkeren die hem dwingt om vastgoedactiva te verkopen tegen prijzen 
onder de geschatte waarden. Deze situatie zou een negatieve impact hebben op de resultaten van de Emittent. 

Risico verbonden aan afhankelijkheid van tegenpartijen bij verhuur 

De Emittent kan worden blootgesteld aan risico's die de winstgevendheid van zijn activiteiten beïnvloeden, in het 
bijzonder in geval van wanbetaling door huurderpartijen. Dit zou een negatieve invloed kunnen hebben op het vermogen 
van de Emittent om investeerders te vergoeden en terug te betalen. 

Elke belegger staat zelf in voor enige verliezen of verminderd rendement als gevolg van het belastingstelsel dat van 
toepassing is op de aangeboden beleggingsinstrumenten, de Emittent of de individuele belegger, of enige wijzigingen 
daaraan. De Emittent staat hier niet voor in. 

DEEL II – INFORMATIE OVER DE EMITTENT 
A. Identiteit van de Emittent 

1° Maatschappelijke zetel: Avenue Louise 331, 1050 Bruxelles, Belgique 

 Rechtsvorm: Besloten vennootschap  

 Ondernemingsnummer: 0753.659.920 

 Land van herkomst: Belgique  

 Webadres: N/A  

2° Beschrijving van de activiteiten van de Emittent: Het doel van het bedrijf in België is direct of indirect, 
tenzij anders bepaald, wat hieronder wordt bepaald: 

Het kan onroerendgoedactiva vormen, ontwikkelen, 
promoten en beheren, en alle onroerendgoed- en 
grondtransacties uitvoeren, inclusief die welke 
betrekking hebben op alle eigendomsrechten, zoals 
onder meer erfpacht, ondergrond, gebied of zelfs de 
leasing van onroerend goed, het geheel in de breedste 
zin van het woord en in het bijzonder: de verwerving, de 
vervreemding, de bezwaring, de ruil, de renovatie, de 
transformatie, de ontwikkeling, het onderhoud, de 
onderverdeling, de prospectie, exploitatie, 
bouwvoorbereiding, verhuur (schenken of leasen), 
onderverhuren, terbeschikkingstelling, beheer en 
rentmeesterschap, in de ruimste zin, in eigen naam van 
gebouwen en onroerende goederen, zonder dat deze 
opsomming uitputtend is, en roerende goederen met 
betrekking tot de inrichting en uitrusting van gebouwen, 
zonder dat deze opsomming uitputtend is, de exploitatie 
van onroerende goederen en onroerende 
eigendomsrechten, evenals dat alles werkt es die een 
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directe of indirecte relatie hebben met dit object of die 
de opbrengst van roerende en onroerende goederen 
direct of indirect begunstigen. 

De vennootschap kan elk mandaat in het algemeen 
uitoefenen, evenals elke bevoegde functie in een 
Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip 
van de functie van administrateur, afgevaardigde voor 
het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit 
mandaat kan bezoldigd of gratis zijn. 

De vennootschap kan, door middel van inbreng in geld 
of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële 
tussenkomst of anderszins, participaties nemen in 
andere vennootschappen of bestaande 
vennootschappen of worden opgericht, hetzij in België 
of in het buitenland, waarvan het doel vergelijkbaar of 
analoog zou zijn aan het zijne of van aard is om zijn 
doel te promoten. Het bedrijf kan ook obligaties 
uitgeven. 

Het kan alle leningen aangaan en alle zekerheden, 
pandrechten, hypotheken, garanties of zekerheden 
verstrekken als garantie voor de terugbetaling van zijn 
leningen en de leningen van zijn 
dochterondernemingen, voor zover dit nodig is om het 
doel van de vennootschap te bereiken zoals hierboven 
beschreven. Voor zover dit nodig is om het doel van de 
vennootschap te bereiken, zoals hierboven 
beschreven, mag zij alle commerciële en financiële 
transacties, onroerendgoedtransacties en roerende 
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houden met haar doel, of die de ontwikkeling 
ervan, met uitzondering van transacties in effecten en 
onroerend goed die bij wet zijn voorbehouden aan 
banken en beursvennootschappen. 

In het geval dat het verrichten van bepaalde 
handelingen is onderworpen aan voorwaarden voor 
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar 
handelen ten aanzien van het verrichten van deze 
handelingen ondergeschikt maken aan het voldoen aan 
deze voorwaarden. 

3° Voor zover die informatie bekend is bij de Emittent, 
identiteit van de personen die meer dan 5 % van het 
kapitaal van de uitgevende instelling in bezit hebben, 
en omvang (uitgedrukt als percentage van het 
kapitaal) van de deelnemingen in hun bezit: 

Topco Belgique S.A. bezit 100% van het 
aandelenkapitaal van de Emittent. 

4° In verband met de verrichtingen tussen de Emittent 
en de sub 3° bedoelde personen en/of andere 
verbonden partijen dan aandeelhouders, voor de 
twee laatste boekjaren en het lopend boekjaar: 

− de aard en omvang van alle transacties die, 
afzonderlijk of samen, van wezenlijk belang 

Het uitgevende bedrijf is onlangs opgericht (3 
september 2020) en heeft geen andere transacties 
voltooid. 
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zijn voor de Emittent. Wanneer de 
transacties niet op marktconforme wijze zijn 
afgesloten, wordt uitgelegd waarom. Voor 
uitstaande leningen, met inbegrip van 
garanties van ongeacht welke vorm, wordt 
het uitstaande bedrag vermeld; 

− het bedrag of het percentage dat de 
betrokken transacties in de omzet van de 
Emittent vertegenwoordigen, 

of een passende negatieve verklaring: 

5° Identiteit van de leden van het wettelijk 
bestuursorgaan van de Emittent (vermelding van de 
permanente vertegenwoordigers in het geval van 
bestuurders of leiders die rechtspersonen zijn), de 
leden van het directiecomité en de leden van de 
organen belast met het dagelijks bestuur: 

Bestuurders:  

- Dhr. François-Pierre HELLMANN 

- Dhr. Raphaël DELPLANQUE 

- Dhr. Xavier AZAN 

Gedelegeerd bestuurder : 

Dhr. François-Pierre HELLMANN 

6° Met betrekking tot het laatste volledige boekjaar, 
totaalbedrag van de bezoldigingen van de sub 5° 
bedoelde personen, en totaalbedrag van de door de 
Emittent of haar dochterondernemingen 
gereserveerde of toegerekende bedragen voor de 
betaling van pensioenen of soortgelijke uitkeringen, 
of een passende negatieve verklaring: 

Niet van toepassing. 

De Emittent-onderneming heeft tot op heden geen 
volledig boekjaar. Daarnaast is het mandaat van leden 
van het bestuursorgaan onbezoldigd. 

7° Voor de sub 4° bedoelde personen, vermelding van 
elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen, of 
een passende negatieve verklaring: 

Niet van toepassing. 

8° Beschrijving van de belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en de sub 3° tot 5° bedoelde 
personen, of met andere verbonden partijen, of een 
passende negatieve verklaring: 

Tot op heden is er geen sprake van belangenconflict. 

9° Identiteit van de commissaris: Geen commissaris. 

B. Financiële informatie over de Emittent 
1° Verklaring door de Emittent met betrekking tot artikel 13, §§1 of 2, 1° van de wet van 11 juli 2018 

Tot op heden heeft de Emittent geen volledig boekjaar. 

2° Verklaring door de Emittent met betrekking tot het  

toereikend is om aan haar behoeften voor de volgende twaalf maanden te voldoen. 

De financiering van de onderneming is gekalibreerd om over voldoende en autonoom werkkapitaal te beschikken, maar 
de moedermaatschappij verbindt zich ertoe om beschikbaar te blijven voor bijkomende financiering om de 
duurzaamheid van de investering te garanderen. 

3° Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast 

Verworven schulden: 

- Hypothecair krediet: 4.125.000 EUR 
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Toekomstige schulden: 

- Mezzanine Crowlending: 1.000.000 EUR 

- Lening voor werken: 1.200.000 EUR 

(Quasi) eigen vermogen: 

- Maatschappelijk kapitaal: 467.874 EUR 

- Intragroep senior lening: EUR 1.471.496  

4° Wijzigingen van betekenis in de financiële of handelspositie van de Emittent 

Tot op heden heeft de Emittent geen volledig boekjaar. 

C. Uitsluitend wanneer de aanbieder en de Emittent verschillende personen zijn: identiteit van de 
aanbieder 

Niet van toepassing. De aanbieder en de Emittent zijn dezelfde personen. 

D. Uitsluitend wanneer de beleggingsinstrumenten een onderliggend actief hebben: beschrijving van het 
onderliggende actief 

Niet van toepassing. De beleggingsinstrumenten hebben geen onderliggend actief. 

DEEL III. – INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN 
A. Beschrijving van de aanbieding 

1° Maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt 
verricht: 

EUR 1.000.000 

2° Voorwaarden van de aanbieding: Zie Bijlage 1 van deze Informatienota. 

 Minimumbedrag waarvoor de aanbieding wordt 
verricht: 

EUR 750.000 

 Minimum- en maximumbedrag van de inschrijving 
per belegger: 

Minimum EUR 100(1 obligatie) 

Maximum EUR 25.000 (250 obligaties) 

3° Totaalprijs van de beleggingsinstrumenten De totaalprijs bedraagt de nominale waarde van de 
obligatie vermenigvuldigd met het aantal obligaties 
waarvoor de belegger heeft ingetekend. 

4° Tijdschema van de aanbieding: Beleggers kunnen intekenen op de aangeboden 
beleggingsinstrumenten gedurende de termijn 
aangegeven op de webpagina https://bolero-
crowdfunding.be/nl/project/ardancy--2172  (de 
“Projectpagina”) (de “Intekentermijn”). De 
Intekentermijn eindigt uiterlijk op de datum waarop de 
intekeningen op de beleggingsinstrumenten worden 
afgesloten, zijnde een datum die uiterlijk twintig (20) 
bankwerkdagen voor de Uitgiftedatum valt, en die op de 
Projectpagina wordt vermeld.  

De Intekentermijn kan door de Emittent eenzijdig 
worden verlengd, mits toestemming van KBC Bank NV. 

 Aanvangsdatum van de aanbieding: Zie de Projectpagina van de Emittent. 

 Slotdatum van de aanbieding: Zie de Projectpagina van de Emittent. 

 Uitgiftedatum van de beleggingsinstrumenten: De beleggingsinstrumenten worden uitgegeven en aan 
de beleggers toegewezen door inschrijving in het 
register van obligatiehouders, zoals aangegeven op 
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www.bolerocrowdfunding.be na afsluiting van de 
Intekentermijn (de “Uitgiftedatum”). 

5° Kosten ten laste van de belegger: Er zijn geen kosten ten laste van de belegger in verband 
met de aanbieding. 

B. Redenen voor de aanbieding 
1° Beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen 

Deze uitgifte vormt een aanvulling op de fondsen die zijn vastgelegd voor Operatie MESSANCY. De opgehaalde 
bedragen worden gebruikt als aanvullende financiering voor een vastgoedaankoop, gericht op het werven van fondsen 
om de rentabiliteit en kwaliteit van de site te verbeteren. 

De operatie omvat de acquisitie van een retailpark van 8.775 m2 in de provincie Luxemburg voor een bedrag van € 
6.100.000 

2° Financiering van het project 

Het project wordt gefinancierd in de vorm van een obligatielening voor een bedrag van € 1.000.000 over een periode 
van 60 maanden tegen een vast tarief van 6,5%. De aard van de financiering is van het type bullet. 

Deze obligatielening is niet voldoende om het voorgestelde project te voltooien. Daarom worden andere 
financieringsbronnen in het volgende punt nader toegelicht. 

3° Andere financieringsbronnen 

Verworven schulden : 
 

Montant Durée Taux Type 

-        Prêt hypothécaire : 
 

          4.125.000   15 jaar 2,27 Met 
afschrijving 

Toekomstige Schulden: 
     

-        Messanine Crowlending :            1.000.000   5 jaar  6,5%     
              Bullet  

-        Lening voor werken : binnen 24 
maanden  

          1.200.000   Later bepaald Later 
bepaald   

Quasi eigen vermogen : 
 

  
  

-        Maatschappelijk kapitaal : 
 

             467.874   n/a n/a n/a 

-        Intragroep Senior Loan :             1.471.496    5 jaar  6,5% 
 

 

DEEL IV. – INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN 
A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten 
1° Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten 

De aangeboden beleggingsinstrumenten zijn 6,50% vastrentende obligaties uitgegeven door de Emittent. 

De beleggingsinstrumenten zijn op naam en worden ingeschreven in het register van obligatiehouders van de Emittent 
op naam van de belegger, zie ook Voorwaarde 2 (Vorm) in Bijlage 1 van deze Informatienota.  

2° Munt, benaming, nominale waarde 

De aangeboden beleggingsinstrumenten hebben een nominale waarde van EUR 100, zie ook Voorwaarde 3 (Nominale 
waarde) in Bijlage 1 van deze Informatienota. 

De aangeboden beleggingsinstrumenten worden “obligaties” genoemd. 
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3° Vervaldatum en terugbetalingsmodaliteiten 

De looptijd van de aangeboden beleggingsinstrumenten is 60 maanden. 

4° Rang van de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de Emittent bij insolventie 

Zie Voorwaarde 9 (Status van de uitgifte) en Voorwaarde 10 (Tekortkomingen) in Bijlage 1 van deze Informatienota. 

5° Beperkingen van de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten 

Zie Voorwaarde 8 (Overdraagbaarheid – zekerheden) in Bijlage 1 van deze Informatienota. 

6° Rentevoet 

Zie Voorwaarde 6 (Interest en Kapitaal) in Bijlage 1 van deze Informatienota. 

7° Dividendbeleid 

Dividenden worden pas uitgekeerd na betaling van alle bankaflossingen en obligatiecoupons. 

8° Datums waarop de rente of het dividend wordt uitgekeerd 

Voor een overzicht van de datums waarop de rente van de aangeboden beleggingsinstrumenten wordt uitgekeerd, zie 
Voorwaarde 6 (Interest en Kapitaal) in Bijlage 1 van deze Informatienota.  

9° Verhandeling van de beleggingsinstrumenten op een MTF en ISIN-code 

Niet van toepassing. De aangeboden beleggingsinstrumenten worden niet verhandeld op een Multilaterale 
Handelsfaciliteit (Multilateral Trading Facility of MTF). 

B. Uitsluitend in het geval waarin door een derde een garantie wordt toegekend in verband met de 
beleggingsinstrumenten: beschrijving van de garant en van de garantie 

B.1. Identiteit van Venture Real Estate Fund S.C.A. SICAV-SIF (de “Garant”) 

1° Maatschappelijke zetel: 2, Avenue du Blues, L-4368 Belvaux, Luxembourg  

 Rechtsvorm: Société en Commandite par Actions – Société 
d’investissement à capital variable – Fonds 
d’Investissement Spécialisé  

 Ondernemingsnummer: B 196.421  

 Land van herkomst: Luxembourg  

 Webadres: Niet van toepassing 

2° Beschrijving van de activiteiten van de Emittent: Het enige doel van het bedrijf is de belegging van de 
beschikbare fondsen in alle soorten effecten, 
instellingen voor collectieve belegging en alle andere 
activa en financiële instrumenten zoals toegestaan door 
de wet van 13 februari 2007 met betrekking tot 
gespecialiseerde beleggingsfondsen, zoals die wet kan 
worden gewijzigd, aangevuld of van tijd tot tijd 
herroepen (de "Wet"), met het oog op de spreiding van 
de investeringsrisico's en om haar aandeelhouders in 
staat te stellen te profiteren van de resultaten van het 
beheer ervan. 

Het bedrijf kan alle maatregelen nemen en alle 
activiteiten uitvoeren die het geschikt acht om zijn doel 
te bereiken of te ontwikkelen in overeenstemming met 
de wet. 

3° Voor zover die informatie bekend is bij de Emittent, 
identiteit van de personen die meer dan 5 % van het 
kapitaal van de uitgevende instelling in bezit hebben, 

Niet van toepassing. 

Aangezien het Venture Ral Estate Fund S.C.A. SICAV-
SIF een gereguleerde structuur in Luxemburg is, is het 
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en omvang (uitgedrukt als percentage van het 
kapitaal) van de deelnemingen in hun bezit: 

niet mogelijk om de natuurlijke of rechtspersonen die 
meer dan 5% van het kapitaal van de vennootschap 
bezitten, mee te delen. 

4° In verband met de verrichtingen tussen de Emittent 
en de sub 3° bedoelde personen en/of andere 
verbonden partijen dan aandeelhouders, voor de 
twee laatste boekjaren en het lopend boekjaar: 

− de aard en omvang van alle transacties die, 
afzonderlijk of samen, van wezenlijk belang 
zijn voor de Emittent. Wanneer de 
transacties niet op marktconforme wijze zijn 
afgesloten, wordt uitgelegd waarom. Voor 
uitstaande leningen, met inbegrip van 
garanties van ongeacht welke vorm, wordt 
het uitstaande bedrag vermeld; 

− het bedrag of het percentage dat de 
betrokken transacties in de omzet van de 
Emittent vertegenwoordigen, 

of een passende negatieve verklaring: 

Niet van toepassing. 

5° Identiteit van de leden van het wettelijk 
bestuursorgaan van de Emittent (vermelding van de 
permanente vertegenwoordigers in het geval van 
bestuurders of leiders die rechtspersonen zijn), de 
leden van het directiecomité en de leden van de 
organen belast met het dagelijks bestuur: 

Venture Corporate Properties Luxembourg S.A. – 
gecommanditeerde vennoot 

6° Met betrekking tot het laatste volledige boekjaar, 
totaalbedrag van de bezoldigingen van de sub 5° 
bedoelde personen, en totaalbedrag van de door de 
Emittent of haar dochterondernemingen 
gereserveerde of toegerekende bedragen voor de 
betaling van pensioenen of soortgelijke uitkeringen, 
of een passende negatieve verklaring: 

Niet van toepassing 

7° Voor de sub 4° bedoelde personen, vermelding van 
elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen, of 
een passende negatieve verklaring: 

Niet van toepassing 

8° Beschrijving van de belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en de sub 3° tot 5° bedoelde 
personen, of met andere verbonden partijen, of een 
passende negatieve verklaring: 

Geen belangenconflict tot op heden. 

9° Identiteit van de commissaris: Ernst & Young S.A. 

 

B.2. Financiële informatie over de Garant 

10 ° Verklaring van de Garant betreffende het werkkapitaal 

De Garant verklaart dat naar zijn mening het werkkapitaal voldoende is om zijn behoeften voor de komende twaalf 
maanden te dekken. 
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De financiering van de onderneming is gekalibreerd om over voldoende en autonoom werkkapitaal te beschikken, maar 
de moedermaatschappij verbindt zich ertoe beschikbaar te blijven voor bijkomende financiering om de duurzaamheid 
van de investering te garanderen 

11 ° Overzicht eigen vermogen en schulden 

De borgsteller heeft slechts één hypotheekschuld aangegaan voor een bedrag van 1 miljoen, over een periode van 20 
jaar, voor de verwerving van het enige direct gehouden onroerend goed. 

12 ° Significante veranderingen in de financiële of commerciële situatie van de Garant 

Geen significante verandering sinds vorig boekjaar. 

13 ° Omvang en aard van de garantie 

Door middel van deze garantie is de Garant onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant jegens elke Investeerder om de 
juiste en onmiddellijke betaling te doen van alle bedragen die vandaag verschuldigd zijn of in de toekomst verschuldigd 
zullen zijn door de Emittent aan de Investeerder van de obligatielening onder de investeringsinstrumenten aangeboden 
door de Emittent. 

DEEL V. – ALLE ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE DIE MONDELING OF SCHRIFTELIJK AAN ÉÉN OF MEER 
BELEGGERS WORDT GERICHT 

A. Aanbieding via Bolero Crowdfunding 
De beleggingsinstrumenten worden door de Emittent aangeboden via Bolero Crowdfunding, de door KBC Bank NV 
aangeboden online dienst die erin bestaat ondernemingen die op zoek zijn naar financiering enerzijds in contact te 
brengen met een groot aantal potentiële investeerders (de ‘crowd’) anderzijds. KBC Bank NV biedt de Bolero 
Crowdfunding dienst aan via het Bolero Crowdfunding Platform, het door KBC Bank NV uitgebate online platform dat 
toegankelijk is via de landing page www.bolerocrowdfunding.be en die bestaat uit (i) een voor het publiek toegankelijk 
gedeelte en (ii) een niet voor het publiek toegankelijk gedeelte voorbehouden aan gebruikers van het Bolero 
Crowdfunding Platform, waartoe onder meer de beleggers en de Emittent behoren. 

De voorwaarden en modaliteiten waaronder gebruik kan worden gemaakt van Bolero Crowdfunding en het Bolero 
Crowdfunding Platform worden vastgesteld in de algemene gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding. De meest 
recente versie van de algemene gebruiksvoorwaarden kan geraadpleegd worden op de webpagina 
www.bolerocrowdfunding.be.  

B. Belastingstelsel 
Onder dit punt wordt een samenvatting gegeven van bepaalde Belgische fiscale gevolgen van de verwerving, het bezit 
en de verkoop van de obligaties van de Emittent door bepaalde types van beleggers zoals hieronder beschreven. Deze 
informatie is niet bedoeld om te dienen als uitgebreide beschrijving van alle Belgische fiscale consequenties die relevant 
kunnen zijn bij de beslissing om de obligaties van de Emittent te kopen. Deze samenvatting is gebaseerd op de fiscale 
wetgeving en administratieve interpretaties zoals van kracht in België op dit moment en is onderhevig aan 
wetswijzigingen in België of aan de individuele omstandigheden van iedere belegger. De geldigheid van deze 
samenvatting kan worden aangetast door mogelijke wijzigingen die, met of zonder terugwerkende kracht, worden 
ingevoerd. Potentiële beleggers worden verzocht hun eigen adviseurs te raadplegen teneinde de mogelijke Belgische 
en buitenlandse fiscale gevolgen van de verwerving, het bezit en de verkoop van de obligaties ten volle te kunnen 
inschatten. 
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 Gewone Belgische obligatie / achtergestelde obligatie 
 Roerende voorheffing Beurstaks 
Particuliere belegger (Belg) • Op uitkering van rente: 30% RV; 

• Bij inkoop door de emittent: 30% RV op het 
bedrag boven de inleg van de investeerder; 

• Bij secundaire verkoop, de gelopen rente 
wordt netto afgerekend. De meerwaarde1 is 
belastingvrij, de minderwaarde is niet 
aftrekbaar 

• Bij intekening geen beurstaks van 
toepassing; 

• Bij tussentijdse verkoop, mits tussenkomst 
van een beroepsbemiddelaar (vb. KBC 
Bank) beurstaks (0,12%) van toepassing. 

Spaarder niet-inwoner • Op uitkering van rente vrijstelling van RV 
mogelijk mits attest, op naam en aanhouden 
gedurende volledige couponperiode; 

• Bij inkoop door de emittent, vrijstelling van 
RV op het bedrag boven de inleg van de 
investeerder mits attest; 

• Bij secundaire verkoop, de gelopen rente 
wordt netto afgerekend. De meerwaarde is 
belastingvrij, de minderwaarde¹ is niet 
aftrekbaar 

• Bij intekening geen beurstaks van 
toepassing; 

• Bij tussentijdse verkoop, vrijstelling van 
beurstaks mits attest bij de tussenkomende 
beroepsbemiddelaar (vb. KBC Bank). 

Belgische professionele 
beleggers 
(zg. beroepsbeleggers zoals 
financiële instellingen en 
verzekeraars) 

• Op uitkering van rente 30% RV; 
• Bij inkoop door de emittent, 30% RV op het 

bedrag boven de inleg van de investeerder; 
• Bij secundaire verkoop, de gelopen rente 

wordt netto afgerekend. De meerwaarde is 
belastbaar, de minderwaarde is aftrekbaar 

• Bij intekening geen beurstaks van 
toepassing; 

• Bij tussentijdse verkoop, vrijstelling van 
beurstaks mits attest bij de tussenkomende 
beroepsbemiddelaar (vb. KBC Bank). 

Buitenlandse professionele 
beleggers 

Idem Spaarder niet-inwoner. Idem Spaarder niet-inwoner. 

 

* * 
* 

  

 
1 Externe factoren, zoals rating, marktrente, wisselkoers, valuta enz. worden ten name van die verschillende houders buiten beschouwing gelaten. 

Deze laatste factoren kunnen er de oorzaak van zijn dat de prorata-interest verschillend is van het verwezenlijkte inkomen. Het verschil moet 
alsdan worden aangemerkt ofwel als een niet-roerend inkomen (meerwaarde), ofwel als een kost (minderwaarde). 
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BIJLAGE 1 – VOORWAARDEN VAN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN 
Voorwaarden en modaliteiten van de Obligaties 
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BIJLAGE 2 – FINANCIËLE INFORMATIE 
Tot op heden heeft de Emittent geen volledig boekjaar. 

 



Datum [date of agreement]

INVESTERINGSOVEREENKOMST
WAARSCHUWING

De Effecten worden uits luitend aangeboden in Belg ië. Elke Investeerder bevestig t dat het aanbod
waarop hij is  ingegaan in Belg ië is  gedaan. De Effecten worden aangeboden onder de vrijs telling  van
de verplichting  om een prospectus op te stellen zoals  bepaald in artikel 7, §1, 2°, (a) van de wet van
11 juli 2018 op de aanbieding  van belegg ingsinstrumenten aan het publiek en de toelating  van
belegg ingsinstrumenten tot de verhandeling  op een gereg lementeerde markt, zoals  van tijd tot tijd
gewijzigd. Bijgevolg  worden noch de voorwaarden waaraan de Effecten zijn onderworpen, noch
enige andere informatie die door de Onderneming  op het Bolero Crowdfunding  Platform wordt
gepubliceerd, door de Belg ische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten voorafgaandelijk
goedgekeurd.

De verspreiding  van de voorwaarden waaraan de Effecten zijn onderworpen of enige andere
informatie die door de Onderneming  op het Bolero Crowdfunding  Platform wordt gepubliceerd,
alsook het aanbieden, verkopen en leveren van de Effecten kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk
beperkt zijn. De publicatie door de Onderneming  van informatie op het Bolero Crowdfunding
Platform is  geen commercialisatie, distributie, promotie, aanbod van, of een uitnodig ing  door of
namens de Onderneming  om in te schrijven op, de Effecten in enig  rechtsgebied of aan enige
persoon aan wie het onwettig  is  om een aanbod van de Effecten te doen of een uitnodig ing  tot
inschrijving  op de Effecten te richten.

Indien de Investeerder intekent op (al dan niet achtergestelde) obligaties , leent de Investeerder geld
aan de Onderneming  die zich ertoe verbindt om bepaalde bedragen als  interest te betalen en het
belegde bedrag  op de eindvervaldatum terug  te betalen. Indien de Onderneming  in gebreke blijft
(bijv. faillissement) loopt de Investeerder het ris ico om het belegde bedrag  en/of de
interestbedragen geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Potentiële Investeerders  dienen elke belegg ing  naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te
beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen belegg ings-, fiscale, juridische of andere adviseurs
te raadplegen. KBC Bank zal uits luitend nagaan of een investering  in een Project passend is  voor die
Investeerder, zoals  vooropgesteld door MIFID. De ris ico’s  verbonden aan crowdfunding  en de
Effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfunding  Platform zijn terug  te vinden onder de
hoofding  ‘Investeringsvoorwaarden’ bij de individuele Projecten.
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Deze Investeringsovereenkomst (de “Overeenkomst ”) wordt aangegaan op [date of agreement]
t ussen:

1. [company name], een [company form] naar Belg isch recht, met maatschappelijke zetel
gevestigd te [company address], ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer [company reg istration number] (de “Onderneming ”); en

2. [investor name], wonende te (de “Invest eerder”).

OVERWEGENDE DAT

A. de Onderneming  ter financiering  van het Project Effecten wenst uit te geven;
B. de Investeerder kennis  heeft genomen van de Gebruiksvoorwaarden en de informatie

beschikbaar op het Bolero Crowdfunding  Platform over de Onderneming  en het Project; en
C. de Investeerder bereid is  om aan de Onderneming  financiering  te verstrekken in de vorm

van de intekening  op Effecten.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
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1. Interpretatie
Definities  gebruikt in deze Overeenkomst hebben, tenzij anders  bepaald, dezelfde betekenis  als  de
definities  gebruikt in de Gebruiksvoorwaarden:

“Andere Invest ering svoorwaarden” zijn de volgende:

“Bolero Crowdfunding ” verwijst naar de door KBC Bank via het Bolero Crowdfunding  Platform
aangeboden online dienst die erin bestaat ondernemingen die op zoek zijn naar financiering
enerzijds  in contact te brengen met een groot aantal potentiële investeerders  (de ‘crowd’) anderzijds .

“Bolero Crowdfunding  Plat form” verwijst naar het door KBC Bank uitgebate online platform dat
toegankelijk is  via de landingspag ina www.bolero-crowdfunding .be en via dewelke de Bolero
Crowdfunding  dienst wordt aangeboden en bestaande uit (i) een voor het publiek toegankelijk
gedeelte en (ii) een niet voor het publiek toegankelijk gedeelte voorbehouden aan investeerders.

“Brochure” verwijst naar de brochure die door KBC Bank ter beschikking  wordt gesteld op het
Bolero Crowdfunding  Platform waarin crowdfunding  in algemene termen beschreven is  en waarin
onder meer de werking  van en bepaalde ris ico’s  van het gebruik van het Bolero Crowdfunding
Platform worden toegelicht.

“Closing  Dat um” betekent de datum waarop de intekeningen op de Effecten worden afgesloten,
zijnde een datum die uiterlijk vijfentwintig  (25) Bankwerkdagen vóór de Uitg iftedatum valt, en die op
de Projectpag ina van de Onderneming  wordt vermeld.

“Effect en” verwijst naar [interest rate] per jaar vastrentende obligaties  op naam met eindvervaldag
op [maturity date] uitgegeven door de Onderneming  in het kader van het Project via het Bolero
Crowdfunding  Platform.

“Gebruiksvoorwaarden” verwijst naar de algemene gebruiksvoorwaarden van Bolero
Crowdfunding .

“Int ekent ermijn” verwijst naar de termijn tijdens dewelke Gebruikers  kunnen intekenen op de
Effecten uit te geven in het kader van het Project en zal eindigen op de Clos ing  Datum. De
Intekentermijn wordt aangegeven op de Projectpag ina van de Onderneming .

“Invest ering sbedrag ” heeft de betekenis  daaraan gegeven in Artikel 2.1.

“KBC Bank” verwijst naar KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belg isch recht, een
kredietinstelling , ingeschreven op de lijs t van belegg ingsondernemingen als  bedoeld in art. 53 van
de Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de belegg ingsondernemingen,
erkend door de Nationale Bank van Belg ië (NBB) en onder het prudentieel toezicht van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), met maatschappelijke zetel gevestigd te 1080 Brussel
(Belg ië), Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenreg ister (Brussel) onder het nummer
0462.920.226, e-mail: administratie@bolerocrowdfunding .be, alsmede haar rechtsopvolgers  en/of
haar rechtverkrijgenden.

“Maximale Crowdfunding  Financiering sbedrag ” betekent het maximale bedrag  waarvoor op de
Effecten kan worden ingeschreven overeenkomstig  de Prospectuswet en waarbij, (i) in het geval er
geen Informatienota is  gepubliceerd, de totale nominale waarde van de Effecten die door de
Onderneming  via het Bolero Crowdfunding  Platform wordt opgehaald minder bedraagt dan of gelijk
is  aan vijfhonderdduizend (500.000,00) euro, in het kader waarvan de maximale belegg ing  beperkt
is  tot vijfduizend (5.000,00) euro per Investeerder, of (ii) in het geval een Informatienota is
gepubliceerd, de totale nominale waarde van de Effecten die door de Onderneming  via het Bolero
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Crowdfunding  Platform wordt opgehaald minder bedraagt dan of gelijk is  aan vijf miljoen
(5.000.000,00) euro.

“Minimale Crowdfunding  Financiering sbedrag ” verwijst naar het door de Onderneming
vooropgestelde minimale bedrag  waarvoor de Onderneming  financiering  wenst te bekomen via de
verkoop van Effecten via het Bolero Crowdfunding  Platform.

“Overeenkomst ” betekent onderhavige investeringsovereenkomst met inbegrip van de annexen.

“Persoonsg eg evens” verwijst naar iedere informatie met betrekking  tot een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.

“Project ” verwijst naar het project waarvoor door de Onderneming  financiering  wordt gezocht via
het Bolero Crowdfunding  Platform, zoals  beschreven op de relevante Projectpag ina, onder meer via
de verkoop van de Effecten.

“Project pag ina” verwijst naar de gedetailleerde beschrijving  van het Project van de Onderneming
zoals  gepubliceerd op het Bolero Crowdfunding  Platform.

“Terug bet aling sdat um” verwijst naar de voorziene datum van terugbetaling  van de prijs  van de
Effecten ingeval bij het verstrijken van de Intekentermijn (i) het Minimale Crowdfunding
Financieringsbedrag  niet werd bereikt of (ii) alle eventuele Andere Financieringsvoorwaarden niet zijn
vervuld. De Terugbetalingsdatum wordt vermeld in de voorwaarden van de Effecten.

“Uit g ift edat um” verwijst naar de voorziene datum van uitg ifte van de Effecten, die uiterlijk
vijfentwintig  (25) Bankwerkdagen na de Clos ing  Datum valt.

“Uit g ift eprijs” verwijst naar de prijs  waartegen het Effect zal worden uitgegeven, zoals  vermeld in
de Voorwaarden van de Effecten.

“Voorwaarden van de Effect en” verwijst naar de financiële, juridische en andere voorwaarden van
de Effecten zoals  uiteengezet in Annex 1.
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2. Inschrijving op de Effecten
2.1
De Investeerder aanvaardt onherroepelijk om, in overeenstemming  met de Voorwaarden van de
Effecten, [number of instruments purchased] Effecten aan te kopen met een nominale waarde van
[price per instrument] EUR per Effect, voor een totale som van [total value of investment] EUR (het
“Invest ering sbedrag ”).

2.2
De intekening  op Effecten geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat bij het verstrijken van
de Intekentermijn (i) het Minimale Crowdfunding  Financieringsbedrag  is  bereikt en (ii) alle eventuele
Andere Investeringsvoorwaarden zijn vervuld.

3. Verklaringen en Waarborgen
3.1
De Onderneming  verklaart en waarborgt aan de Investeerder dat:

3.1.1
uiterlijk op de Uitg iftedatum, het een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een
coöperatieve vennootschap is  die geldig  is  opgericht en bestaat overeenkomstig  Belg isch recht met
maatschappelijke zetel en effectieve leiding  in Belg ië, en die gerechtigd is  haar activiteiten uit te
oefenen;

3.1.2
uiterlijk op de Uitg iftedatum, de Raamovereenkomst, de Gebruiksvoorwaarden, de Bijkomende
Voorwaarden, de Investeringsovereenkomst en, in voorkomend geval, de Informatienota naar
behoren zijn goedgekeurd door de Onderneming  en de Effecten op de Uitg iftedatum naar behoren
zullen zijn goedgekeurd, uitgegeven en afgeleverd door de Onderneming  in overeenstemming  met
de bepalingen van enig  toepasselijk recht;

3.1.3
uiterlijk op de Uitg iftedatum, de Raamovereenkomst, de Gebruiksvoorwaarden, de Bijkomende
Voorwaarden, de Investeringsovereenkomst geldige en juridisch verbindende verplichtingen van de
Onderneming  vormen die afdwingbaar zijn in overeenstemming  met hun bepalingen en de Effecten
uiterlijk op de Uitg iftedatum geldige en juridisch verbindende verplichtingen van de Onderneming
vormen, die afdwingbaar zijn in overeenstemming  met hun bepalingen;

3.1.4
uiterlijk op de Uitg iftedatum, ze niet failliet werd verklaard, werd ontbonden, werd vereffend of onder
een juridische reorganisatieprocedure valt onder Boek XX van het wetboek van economisch recht van
28 februari 2013 of een overeenkomst heeft ges loten met haar schuldeisers  in het algemeen;

3.1.5

de uitvoering  en naleving  van de Raamovereenkomst, de Investeringsovereenkomst, de
Gebruiksvoorwaarden en de Bijkomende Voorwaarden, en de uitg ifte van Effecten (a) niet in strijd zijn
of zullen zijn met (i) enige voorwaarde of bepaling  van de oprichtingsdocumenten en statuten van de
Onderneming  of (ii) enige contractuele of andere verbintenis  die de Onderneming  bindt; en (b) geen
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inbreuk plegen op enige bestaande en toepasselijke wet- of regelgeving  (in het bijzonder doch niet
uits luitend de Wet Alternatieve Financieringsdiensten en de Prospectusreg lementering ) of enige
besliss ing , besluit of decreet van enige regelgevende autoriteit van toepassing  op de Onderneming ;

3.1.6
de informatie die verstrekt wordt op het Bolero Crowdfunding  Platform, in voorkomend geval, met
inbegrip van de Informatienota, accuraat, niet mis leidend, up-to-date en consistent is  op het ogenblik
van de ondertekening  van de Raamovereenkomst, tijdens de duur van de Intekenperiode en tot op
het ogenblik van uitg ifte van de Effecten;

3.1.7
de intentieverklaringen, meningen, overtuig ingen of verwachtingen daarop vermeld zijn naar
eerlijkheid en redelijkheid gemaakt en alle redelijke onderzoeken zijn ondernomen door de
Onderneming  om de feiten te verzekeren en de accuraatheid van dergelijke verklaringen te verifiëren;

3.1.8
op het Bolero Crowdfunding  Platform geen inhoud hebben geplaatst die inbreuk maakt op de
rechten van derden, hieronder begrepen doch niet uits luitend de intellectuele eigendomsrechten;

3.1.9
de financiering  opgehaald ten gevolge van de uitg ifte van Effecten zal door de Onderneming
uits luitend worden aangewend voor de financiering  van haar Project; en

3.1.10
indien het een Project betreft dat in aanmerking  komt voor een Fiscaal Voordeel en van een Fiscaal
Voordeel gebruik kan en wil maken, zij op de hoogte is  (zijn) van en voldoet (voldoen) aan de
voorwaarden van toepassing  op ondernemingen die gelden wensen op te halen met een Fiscaal
Voordeel, in het bijzonder deze opgelegd door artikel 145/26 WIB 92 of 21, 13° WIB 92.

3.2
De Investeerder verklaart en waarborgt aan de Onderneming  en KBC Bank dat:

3.2.1
deze zich bewust is  van de ris ico’s  die gepaard gaan met een belegg ing  in de Effecten of met Fiscale
Voordelen en bevestig t dat hij ze voldoende begrijpt en aanvaardt.

3.2.2
deze de ris icofactoren uiteengezet in de Brochure, op de Projectpag ina en, in voorkomend geval, in
de Informatienota heeft gelezen en deze voldoende begrijpt en aanvaardt.

3.2.3
deze erkent dat investeren in de Effecten zeer ris icovol is  en dat de investering  mogelijk geen
rendement oplevert en hij mogelijk zijn investering  verliest.

3.2.4
deze de volgende documenten heeft gelezen, begrepen en, indien van toepassing , ermee akkoord
gaat:

1. deze Investeringsovereenkomst, inclus ief annexen,
2. de Gebruiksvoorwaarden, 
3. in voorkomend geval, de Informatienota, en
4. de Voorwaarden van de Effecten.
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3.2.5
deze gevestigd is  in Belg ië; en

3.2.6
indien deze wil investeren in een Project dat in aanmerking  komt voor een Fiscaal Voordeel en van
een Fiscaal Voordeel gebruik kunnen en willen maken, zij op de hoogte zijn van en voldoen aan de
voorwaarden om in aanmerking  te komen voor het Fiscaal Voordeel die gelden voor de
investeerders , in het bijzonder deze opgelegd door artikel 145/26 WIB 92 of artikel 21, 13° WIB 92.

4. Betalingen
De Investeerder verbindt zich ertoe het Investeringsbedrag  te betalen voor de Effecten, zoals
bepaald in Artikel 14 van de Gebruiksvoorwaarden.

5. Uitgifte van de Effecten
5.1
Indien bij het verstrijken van de Intekentermijn (i) intekening  heeft plaatsgevonden op de Effecten
voor het Minimale Crowdfunding  Financieringsbedrag , en (ii) alle eventuele Andere
Investeringsvoorwaarden zijn vervuld, ontvangt de Investeerder via email een bevestig ing  dat de
Onderneming  conform deze Investeringsovereenkomst zal overgaan tot uitg ifte van de Effecten op
de Uitg iftedatum.

5.2
De Effecten worden door de Onderneming  in het reg ister van de obligatiehouders op naam van de
Investeerder.

5.3
KBC Bank zal de som van de Investeringsbedragen die werden betaald voor de intekening  op de
betrokken Effecten overschrijven op een bankrekening  van de Onderneming  na aftrek van de Succes
Fee, zoals  voorzien in de Bijkomende Voorwaarden voor Ondernemingen.

5.4
Alle interesten en terugbetalingsbedragen waarop de Investeerder aanspraak maakt met betrekking
tot de Effecten uitgereikt op zijn/haar naam, zullen gestort worden op zijn Crowdfunding
Bankrekening  door de Onderneming . Eventuele kosten die worden aangerekend naar aanleiding  van
deze storting  zullen worden aangerekend aan de Onderneming . KBC Bank zal met betrekking  tot de
betaling  van interesten en terugbetalingsbedragen geen berekeningen maken en kan derhalve niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die zich zouden voordoen met betrekking  tot de
betaling  of de berekening  van deze bedragen.

6. Overdraagbaarheid Effecten
6.1
De Effecten zijn vrij overdraagbaar, tenzij anders  bepaald in de Voorwaarden van de Effecten. Elke
overdracht van Effecten dient voorafgaand schriftelijk te worden meegedeeld aan de Onderneming .
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Bij ontvangst van dergelijke mededeling  zal de Onderneming  de persoon, aan wie de Effecten
worden overgedragen, de instructies  geven om zich te reg istreren als  gebruiker op het Bolero
Crowdfunding  Platform. De Onderneming  zal verzekeren dat die persoon de nodige
identificatiecontrole doorloopt zoals  voorzien door Artikel 6 van de Gebruiksvoorwaarden.

6.2
De Investeerder zal de persoon aan wie de Effecten worden overgedragen ervan op de hoogte
stellen dat betalingen door de Onderneming  in verband met de Effecten enkel kunnen gebeuren
nadat de nieuwe Investeerder zich gereg istreerd heeft als  Gebruiker op het Bolero Crowdfunding
Platform en zich geïdentificeerd heeft overeenkomstig  Artikel 6 van de Gebruiksvoorwaarden.

6.3
Bij ontvangst van de mededeling  van overdracht zal de Onderneming  de nodige reg istraties  maken
in het reg ister van Effecten. In alle gevallen waarin de Investeerder zijn Effecten te koop aanbiedt aan
derden is  de Investeerder zelf verantwoordelijk voor de naleving  van de relevante regelgeving .

6.4
Het is  de Investeerder toegestaan om de door hem gehouden Effecten geheel of gedeeltelijk te
bezwaren met enig  recht zoals , maar niet beperkt tot, een pandrecht.

7. Verrekening
De Onderneming  of de Investeerder kan zich niet beroepen op verrekening  van enige schuld uit
hoofde van deze Overeenkomst met vorderingen uit welke anderen hoofde dan ook.

8. Belastingen
Een beknopte samenvatting  van de belastingsbehandeling  van de Effecten, op datum van
deze Overeenkomst, wordt uiteengezet in Annex 2. Deze samenvatting  is  uits luitend voor
informatiedoeleinden. De Investeerders  dienen hun eigen belastingadviseurs  te raadplegen
met betrekking  tot de gevolgen van de fiscale wetten van toepassing  in hun staat van
burgerschap, res identie, gewone verblijfplaats  of domicilie en van de fiscale wetten van
Belg ië betreffende het verkrijgen, aanhouden en overdragen van de Effecten en het verkrijgen
van interestbetalingen, betalingen van de hoofdsom en/of andere bedragen onder de
Effecten.

9. Investeringsherstel
De Investeerder en de Onderneming  aanvaarden de voorschriften en modaliteiten van de
Investeringshersteldiensten te leveren door de Investeerdersvertegenwoordiger met betrekking  tot
de Effecten zoals  uiteengezet in Annex 3.

10. Diversen
10.1
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De Investeerder en de Onderneming  aanvaarden dat het drukken op de knop ‘Ik aanvaard’ op het
Bolero Crowdfunding  Platform door de Investeerder bij deze Overeenkomst gelijkstaat met een
elektronische handtekening  van de Investeerder en de handgeschreven handtekening  vervangt
alsook voldoende de identiteit bewijst van de Investeerder.

10.2
Indien de Investeerder dit verkiest, kan hij tevens verzoeken dat huidige Overeenkomst in papieren
vers ie en ondertekend door de Onderneming  aan hem bezorgd wordt in twee exemplaren, waarvan
hij één exemplaar aan de Onderneming  terug  bezorgt na ondertekening  ervan.

10.3
Deze Overeenkomst kan s lechts  worden gewijzigd mits  schriftelijke toestemming  van de
Onderneming  en de Investeerder.

10.4
Deze Overeenkomst zal van rechtswege vervallen indien KBC Bank (i) er zich van bewust wordt dat de
Onderneming  niet (langer) voldoet aan de contractuele bepalingen overeengekomen tussen KBC
Bank en de Onderneming  met betrekking  tot het Project en (ii) ten gevolge hiervan beslist het Project
te verwijderen van het Bolero Crowdfunding  Platform.

10.5
De Investeerder dient zelf de informatie met betrekking  tot de Onderneming  en het Project die op het
Bolero Crowdfunding  Platform worden meegedeeld op te volgen. De Investeerder zal geen melding
ontvangen indien nieuwe en/of gewijzigde informatie door de Onderneming  wordt meegedeeld op
het Bolero Crowdfunding  Platform. De Investeerder is  zelf verantwoordelijk om op de hoogte te
blijven van de laatst verspreide informatie.

10.6
De Investeerder verbindt zich ertoe om de Onderneming  enige bijkomende informatie of
documentatie te verstrekken die nuttig  of noodzakelijk is  in het kader van het Project en/of de
inschrijving  op de Effecten. Tevens verbindt de Investeerder zich er toe onmiddellijk enige wijzig ing  in
zijn gegevens door te geven aan de Onderneming . Dit kan per aangetekende post of per
elektronische communicatie.

10.7
De Persoonsgegevens van de Investeerder worden door de Onderneming  beschermd,
overeenkomstig  de GDPR, en verwerkt in overeenstemming  met de Privacyverklaring  van KBC Bank.

10.8
Het niet onmiddellijk uitoefenen van een recht dat de Investeerder en de Onderneming  krachtens
deze Overeenkomst hebben, zal in geen geval een afstand van recht door de Investeerder of de
Onderneming  geacht worden te zijn.

10.9
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling  van deze Overeenkomst tast de geldigheid
van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan.

10.10
Deze Overeenkomst en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking  tot deze
Overeenkomst ontstaan, worden beheerst door het Belg isch recht.
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10.11
Geschillen die uit of met betrekking  tot deze Overeenkomst ontstaan (met inbegrip van geschillen
betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking  tot deze Overeenkomst
ontstaan) behoren tot de exclus ieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
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ANNEX 1: Voorwaarden van de Effecten
[company logo]

Uitg ifte van obligatielening  met kapitaalsafloss ingen in EUR
[interest rate] - Vervaldatum [maturity date]

Voorwaarden en modaliteiten van de Obligaties

1. Defini t ies
Begrippen met hoofdletter die in deze voorwaarden en modaliteiten niet zijn gedefinieerd, hebben
de betekenis  die hen in de Bolero Crowdfunding  Algemene Gebruiksvoorwaarden is  toegeschreven.

“Aflossing sschema” betekent het afloss ingsschema zoals  vermeld op de Projectpag ina van de
Emittent.

“Bankwerkdag ” betekent een dag  waarop de banken in Brussel open zijn voor hun normale
activiteit.

“Bet aaldat um” betekent iedere betaaldatum zoals  aangegeven in het Afloss ingsschema en indien
dit geen Bankwerkdag  is , de eerste Bankwerkdag  volgend op deze betaaldatum vanaf de
Uitg iftedatum tot en met de Eindvervaldatum of, in geval van Vervroegde Terugbetaling , tot en met
de Vervroegde Terugbetaaldatum.

“Closing  Dat um” betekent de datum waarop de inschrijvingen op de Obligaties  worden afgesloten,
zijnde een datum die uiterlijk vijf en twintig  (25) Bankwerkdagen vóór de Uitg iftedatum valt.

“Eindvervaldat um” betekent [maturity date].

“Emit t ent ” betekent [company name], [company form], met maatschappelijke zetel gevestigd
te [company address] ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het
nummer [company reg istration number].

“Int erest ” betekent de interest op de Obligaties  voor een Interestperiode, berekend aan  [interest
rate] procent per jaar op het Kapitaal dat uitstaat gedurende de relevante Interestperiode.

“Int erest periode”  bekent de periode die beg int op de Uitg iftedatum (inbegrepen) en die eindig t
op de eerste Betaaldatum (uitgesloten) en elke daarop volgende periode beg innend op een
Betaaldatum (inbegrepen) en eindigend op de eerst daaropvolgende Betaaldatum (uitgesloten).

“Kapit aal” bekent de nominale waarde van een Obligatie die uitstaat gedurende een
Interestperiode overeenkomstig  het Afloss ingsschema.

“Maximale Invest ering sbedrag  per Oblig at iehouder” betekent een nominale waarde per
Obligatiehouder van vijfduizend (5.000,00) euro, overeenkomstig  artikel 10, §3, 2°, (a) van de
Prospectuswet.

“Maximale Tot ale Uit g ift ebedrag ” betekent het hoogste van (i) een totale nominale waarde van
EUR [total investment sought] en (ii) het bedrag  waarvoor op de Clos ing  Datum effectief is
ingeschreven, met dien verstande dat het Maximale Totale Uitg iftebedrag  steeds minder bedraagt
dan of gelijk is  aan het Maximale Crowdfunding  Financieringsbedrag  zoals  uiteengezet in de Bolero
Crowdfunding  Algemene Gebruiksvoorwaarden.

“Minimale Funding bedrag ” betekent het door de Emittent vooropgestelde totaalbedrag  waarvoor
de Emittent financiering  wenst te bekomen, door middel van de verkoop van Effecten via het Bolero
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Crowdfunding  Platform.

“Oblig at ies” betekent de financiële instrumenten die voor het Maximale Totale Uitg iftebedrag  door
de Emittent worden uitgegeven op grond van een besliss ing  van haar bestuursorgaan en in
overeenstemming  met de hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten, elk afzonderlijk een
“Obligatie”.

“Oblig at iehouder” betekent de houder van een Obligatie.

“Prospect usreg lement ering ” verwijst naar de Prospectusverordening  en de Prospectuswet.

“Prospect usverordening ” verwijst naar Verordening  (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement
en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer
effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereg lementeerde markt
worden toegelaten en tot intrekking  van Richtlijn 2003/71/EG.

“Prospect uswet ” verwijst naar de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding  van
belegg ingsinstrumenten aan het publiek en de toelating  van belegg ingsinstrumenten tot de
verhandeling  op een gereg lementeerde markt, zoals  gewijzigd van tijd tot tijd.

“Tekort koming ” betekent één van de gebeurtenissen of omstandigheden die in Voorwaarde 10
zijn omschreven.

“Uit g ift edat um” betekent de datum waarop de Obligaties  worden uitgegeven en de Obligaties
aan de Obligatiehouders worden toegewezen door inschrijving  in het reg ister van obligatiehouders ,
zoals  aangegeven op de Website na afs luiting  van de Intekentermijn.

“Verbonden Personen” betekent (i) alle verbonden personen van de Emittent in de zin van artikel
1:19 Wetboek van Vennootschappen en Verenig ingen en (ii) alle zaakvoerders  of bestuurders  van de
Emittent of een voornoemde verbonden persoon.

“Vervroeg de Terug bet aling ” betekent de betaling  door de Emittent aan de Obligatiehouders van
het Vervroegde Terugbetalingsbedrag  in geval van een Tekortkoming .

“Vervroeg de  Terug bet aling sbedrag ” betekent het uitstaande Kapitaal en de verlopen Interest tot
en met de Bankwerkdag  voor de Vervroegde Terugbetaaldatum.

“Vervroeg de  Terug bet aaldat um” betekent de vijfde Bankwerkdag  volgend op de datum van
ontvangst van het aangetekend schrijven waarin de Obligatiehouder de uitoefening  van zijn recht op
de Vervroegde Terugbetaaldatum overeenkomstig  Voorwaarde 10 aan de Emittent heeft bekend
gemaakt.

“Websit e” betekent www.bolerocrowdfunding .be of elke andere website die de Emittent van tijd tot
tijd aan de Obligatiehouders meedeelt.

2. Vorm
De obligaties  zijn op naam en ingeschreven in het reg ister van obligatiehouders van de Emittent.

3. Nominal e w aard e

3.1
De Obligaties  hebben een nominale waarde van EUR [price per instrument] .

4. Max imu m investering
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4.1
Obligaties  worden uitgegeven voor het Maximale Totale  Uitg iftebedrag . 

4.2
Indien de Emittent geen Informatienota heeft gepubliceerd met betrekking  tot de Obligaties , is  de
investering  in Obligaties  per Obligatiehouder beperkt tot het Maximale Investeringsbedrag  per
Obligatiehouder.

5. Ui tg i fte
De Obligaties  worden op de Uitg iftedatum enkel uitgegeven en aan de Obligatiehouders toebedeeld
voor zover de Emittent op de Clos ing  Datum minstens voor het Minimale Fundingbedrag  financiering
heeft bekomen. Indien de Emittent niet voor het Minimale Fundingbedrag  financiering  heeft bekomen
op de Clos ing  Datum, dan zal de prijs  voor de Obligaties  die de Emittent reeds had ontvangen van
potentiële beleggers  aan die beleggers  worden terugbetaald uiterlijk 5 Bankwerkdagen na de
Closing  Datum.

6. Interest

6.1
Elke Obligatie brengt Interest op vanaf de Uitg iftedatum (inclus ief) a rato van [interest rate] per jaar,
gedurende elke Interestperiode, berekend op het Kapitaal van de Obligatie dat uitstaat gedurende
die Interestperiode.

6.2
De Interest voor een Interestperiode en, in voorkomend geval, Kapitaal wordt periodiek betaald op
de eerstvolgende Betaaldatum volgend op de relevante Interestperiode volgens het
Afloss ingsschema.

6.3
Interest die verschuldigd is  voor een periode die korter is  dan een Interestperiode, wordt pro rata
temporis  berekend op basis  van (i) het werkelijke aantal dagen in de betrokken periode vanaf de
eerste dag  (inclus ief) tot op de datum waarop de Interest verschuldigd is  (exclus ief) gedeeld door
(ii) het werkelijk aantal dagen vanaf de onmiddellijk voorafgaande Betaaldatum (of indien er geen is
de Uitg iftedatum) (inclus ief) tot de eerstvolgende Betaaldatum (exclus ief).

6.4
Elke Obligatie zal ophouden Interest op te brengen :

a. bij Vervroegde Terugbetaling , op de Vervroegde Terugbetaaldatum; of
b. op de Eindvervaldatum.

7. Eig end om
De inschrijvingen in het reg ister van obligatiehouders van de Emittent zullen in elk opzicht gelden als
bewijs  van eigendom van de Obligaties  van de personen die zijn ingeschreven, zowel ten aanzien van
de Emittent als  ten aanzien van derden.

8. Overd raag b aarheid  - zekerhed en
De Obligaties  kunnen worden overgedragen of met een zekerheid worden bezwaard.

9. Statu s  van d e u i tg i fte
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De Obligaties  zijn rechtstreekse, niet achtergestelde en gegarandeerde verbintenissen van de
Emittent, onderling  pari passu. Alle betalingen van de Emittent onder de Obligaties  zullen steeds
minstens gelijk in rang  zijn met alle andere huidige en toekomstige verbintenissen van de Emittent
waaraan geen zekerheid is  verbonden of die niet zijn achtergesteld, met uitzondering  van wat door
de wet zou worden opgelegd.

10. T ekortkoming en

10.1
Elk van de volgende omstandigheden of gebeurtenissen zijn een Tekortkoming  :

a. een gebrek in de betaling  van bedragen die onder de Obligaties  verschuldigd zijn, indien
aan dat gebrek niet binnen de tien (10) Bankwerkdagen is  verholpen;

b. een gebrek dat zich met betrekking  tot andere schulden van de Emittent voordoet,
waardoor die andere schulden onmiddellijk opeisbaar worden;

c. het niet naleven door de Emittent van een andere verbintenis  die krachtens deze
voorwaarden en modaliteiten op hem rusten, indien aan dat gebrek niet binnen de dertig
(30) Bankwerkdagen is  verholpen;

d. een beslag , onteigening  of gelijkaardige maatregel die de activa van de Emittent treffen en
waarvan de Emittent zich niet binnen de zestig  (60) dagen kan bevrijden;

e. het uitvoerbaar worden van enige zekerheid of andere last die op de activa van de Emittent
rust en waarvan de Emittent zich niet binnen de zestig  (60) dagen kan bevrijden;

f. het faillissement van de Emittent of elke maatregel waarbij de Emittent om reden van
onvermogen of dreigend onvermogen met zijn schuldeisers  over de herschikking  van zijn
schuld onderhandelt;

g . de stopzetting  of dreigende stopzetting  van de activiteit van de Emittent omwille van
vereffening  en ontbinding ;

h. een reorganisatie van de Emittent die de capaciteit van de Emittent om zijn verplichtingen
ten aanzien van de Obligatiehouders na te komen in het gedrang  brengt.

i. de onherroepelijke garantie op eerste verzoek vervat in Annex 4 is  niet langer van kracht.

10.2
Zonder afbreuk te doen aan de voorschriften en modaliteiten van de Investeringshersteldiensten,
heeft elke Obligatiehouder bij een Tekortkoming  het recht om de Vervroegde Terugbetaling  van zijn
Obligatie(s ) te eisen.

10.3
De Obligatiehouder die van zijn recht op Vervroegde Terugbetaling  gebruik wenst te maken, licht de
Emittent daarover in per aangetekend schrijven.

10.4
Het recht op Vervroegde Terugbetaling  kan enkel met betrekking  tot het geheel van de Obligaties  van
een Obligatiehouder worden uitgeoefend en kan niet tot een deel ervan worden beperkt.

10.5
De Emittent zal het Vervroegde Terugbetalingsbedrag  aan de Obligatiehouder betalen uiterlijk op de
Vervroegde Terugbetaaldatum.

11. Kennisg eving en
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11.1
Alle kennisgevingen met betrekking  tot de Obligaties  zullen door de Emittent geldig  zijn gegeven
door publicatie op de Website of de Website van Bolero Crowdfunding .

11.2
Kennisgevingen per aangetekende zending  worden geacht te zijn ontvangen op de eerste (1e )
Bankwerkdag  volgend op de datum van verzending  van de kennisgeving .

11.3
Kennisgevingen op de Website worden geacht te zijn ontvangen op de datum van publicatie van de
kennisgeving  op de Website.
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ANNEX 2: Belastingsbehandeling [1]

[1] Gelieve te noteren dat onderstaande overzicht alleen betrekking  heeft op de algemene fiscaliteit.
Deze houdt dus geen rekening  met de eventuele toepassing  van eventuele Fiscale Voordelen.

[2] Externe factoren, zoals  rating , marktrente, wisselkoers , valuta enz. worden ten name van die
verschillende houders buiten beschouwing  gelaten. Deze laatste factoren kunnen er de oorzaak van
zijn dat de prorata-interest verschillend is  van het verwezenlijkte inkomen. Het verschil moet alsdan
worden aangemerkt ofwel als  een niet-roerend inkomen (meerwaarde), ofwel als  een kost
(minderwaarde).
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ANNEX 3: Investeringshersteldiensten
1. Interp retatie
Definities  gebruikt in dit Annex 3 hebben, tenzij anders  bepaald, dezelfde betekenis  als  de definities
gebruikt in de Gebruiksvoorwaarden of de Bijkomende Voorwaarden

2. Voord racht

2.1
In overeenstemming  met de Gebruiksvoorwaarden en krachtens een samenwerkingsovereenkomst
dd. 15 oktober 2019 gesloten tussen KBC Bank en DRS Belg ium CVBA (“Deminor”), draagt KBC Bank
Deminor voor die desgevallend als  Investeerdersvertegenwoordiger zal optreden namens de
Investeerder.

2.2
In het geval waarin Deminor de voordracht onder Artikel 2.1 of het Mandaat weigert, behoudt KBC
Bank zich het recht voor om een andere externe partij voor te dragen om op te treden als
Investeerdersvertegenwoordiger onder de voorwaarden zoals  hierin uiteengezet.

3. Mand aat

3.1
De Investeerder en de Onderneming  stellen in gezamenlijk akkoord de
Investeerdersvertegenwoordiger aan voor het leveren van de Investeringshersteldiensten zoals
uiteengezet in dit Annex 3 (het “Mandaat ”).

3.2
Het Mandaat van de Investeerdersvertegenwoordiger treedt in werking  wanneer een Tekortkoming
zich voordoet zoals  beschreven in de Voorwaarden van de Effecten. In dergelijk geval brengt KBC
Bank de Investeerdersvertegenwoordiger hiervan onverwijld op de hoogte. De kennisgeving  door
KBC Bank volstaat als  aanvaarding  van het Mandaat door de Investeerdersvertegenwoordiger, tenzij
deze binnen de 48 uur volgend op de kennisgeving  aan KBC Bank laat weten dat zij het Mandaat
weigert, in welk geval KBC Bank gerechtigd is  een andere derde partij voor te dragen voor de
Investeringshersteldiensten.

3.3
In het kader van de uitvoering  van het Mandaat verbindt de Investeerdersvertegenwoordiger zich
ertoe in het uits luitend belang  van de Investeerder, gedurende een bepaalde periode middels  een
onderhandeling  met de Onderneming  (de “Onderhandeling en”) en in overeenstemming  met de
bepalingen van dit Annex 3 de Tekortkoming  te pogen te remediëren, met het oog  op een maximale
vrijwaring  van de belangen van de Investeerder en, in fine, het bekomen van een maximale betaling
van de aan de Investeerder(s ) verschuldigde bedragen onder de Effecten.

3.4
Bij de Investeringshersteldiensten in het algemeen, en bij de Onderhandelingen in het bijzonder, mag
de Investeerdersvertegenwoordiger:

a. rekening  houden met alle elementen van het dossier, waaronder (zonder beperking ) de
financiële s ituatie van de Onderneming , de perspectieven op verbetering  van de s ituatie, de
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mogelijkheid om remediërende maatregelen te nemen, en de kost verbonden aan het falen
van een onderhandelde oploss ing ;

b. optreden als  mandataris , met de bevoegdheid om te onderhandelen en oploss ingen uit te
werken, waaronder (zonder beperking ) een (tijdelijk) moratorium van betalingen, eventueel
gekoppeld aan bepaalde maatregelen die de Onderneming  moet aanvaarden ter
verbetering  van de financiële s ituatie, een verleng ing  van de terugbetalingsdatum of een
schuldherschikking  of schuldvermindering .

3.5
De Investeerdersvertegenwoordiger verbindt zich ertoe:

a. het Mandaat op een profess ionele wijze uit te voeren, met inachtname van de standaard van
dienstverlening  die redelijkerwijze van een profess ioneel adviseur in de zakenwereld
verwacht kan worden; en

b. het Mandaat op onafhankelijke wijze en in het exclus ieve belang  van de Investeerder(s ) uit te
voeren.

4. Ond erhand el ing en

4.1
De Investeerdersvertegenwoordiger zal gedurende een termijn van vijfentwintig  (25) Bankwerkdagen
vanaf de kennisgeving  door KBC Bank (de “Onderhandeling st ermijn”) de Onderhandelingen
voeren met de Onderneming .

4.2
De Investeerdersvertegenwoordiger kan voorafgaand aan het verstrijken van de

Onderhandelingstermijn, doch uiterlijk op de twintigste (20e ) Bankwerkdag  van de
Onderhandelingstermijn, aan de Onderneming  en de Investeerder(s ) voorstellen om de
Onderhandelingstermijn te verlengen met een tweede termijn die maximum vijfentwintig  (25)
Bankwerkdagen vanaf het verstrijken van de Onderhandelingstermijn kan bedragen.

4.3
De verleng ing  van de Onderhandelingstermijn zal als  aanvaard beschouwd worden, tenzij ofwel de
Onderneming , ofwel een minderheid van minstens 25% van de Investeerders  (waarbij iedere
Investeerder telt als  één stem) die bovendien minstens 25% vertegenwoordigen van het totale
bedrag  waarvoor de Effecten uitgegeven werden, binnen de 48 uur volgend op de kennisgeving  van
Investeerdersvertegenwoordiger laten weten dat ze zich verzetten tegen de verleng ing . Een gebrek
aan antwoord van de Onderneming  of de Investeerder binnen de voormelde termijn van 48 uur
wordt beschouwd als  een aanvaarding  van de verleng ing  van de Onderhandelingstermijn.

5. Voorstel

5.1
De Onderhandelingen kunnen leiden tot een onderhandeld voorstel om de Tekortkoming  onder de
Effecten te remediëren (het “Voorst el”). De Investeerdersvertegenwoordiger legt het Voorstel ter
goedkeuring  voor aan de Investeerder(s ).

5.2
Het Voorstel dient minstens aan de volgende inhoudelijke vereisten te voldoen:

a. het moet omstandig  toegelicht en gemotiveerd worden;
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b. het dient toe te lichten waarom het Voorstel volgens de Investeerdersvertegenwoordiger
de best haalbare uitkomst biedt gelet op de s ituatie van de Onderneming ; en

c. het dient de s ituatie te beschrijven die zou ontstaan bij gebrek aan een onderhandelde
oploss ing .

5.3
Indien de Investeerdersvertegenwoordiger geen Voorstel kan doen binnen de (al dan niet verlengde)
Onderhandelingstermijn, zal zij de Investeerder(s ) hiervan op de hoogte stellen en komt automatisch
een einde aan het Mandaat van de Investeerdersvertegenwoordiger.

6. Stemming

6.1
Het Voorstel is  s lechts  bindend voor de Investeerder(s ) indien een gekwalificeerde meerderheid van
de Investeerders  het Voorstel heeft goedgekeurd.

6.2
Het Voorstel wordt bindend voor de Investeerder(s ) indien een gekwalificeerde meerderheid van
investeerders  in de Effecten

a. die minstens de helft van het totaal aantal Investeerders  (waarbij iedere Investeerder telt als
één stem); en

b. waarvan de Effecten minstens 2/3 vertegenwoordigen het totale bedrag  waarvoor de
Effecten werden uitgegeven

instemt met het Voorstel (de “St emming ”).

6.3
Vanaf de kennisgeving  van het Voorstel, beschikt de Investeerder over een periode van tien (10)
Bankwerkdagen om het Voorstel te bestuderen en hun instemming  met of weigering  van het Voorstel
aan de Investeerdersvertegenwoordiger bekend te maken. Een gebrek aan reactie van de
Investeerder op het Voorstel binnen de in dit Artikel 6.3 gestelde termijn zal in aanmerking  genomen
worden als  een instemming  vanwege de Investeerder met het Voorstel.

6.4
Indien de gekwalificeerde meerderheid niet behaald wordt bij de Stemming , vervalt het Voorstel. De
Investeerdersvertegenwoordiger zal de Investeerder(s ), de Onderneming  en KBC Bank prompt op
de hoogte stellen van de uitkomst van de Stemming .

7. Op schorting  u i tvoering smaatreg el en en Stand sti l l

7.1
Tijdens de Onderhandelingstermijn worden de rechten van de Investeerder(s ) om
uitvoeringsmaatregelen te nemen opgeschort. Onder voormelde uitvoeringsmaatregelen dient
begrepen te worden: alle maatregelen door de Investeerder met als  doel de Vervroegde
Terugbetaling  van de Effecten te bekomen.

7.2
Tijdens de Onderhandelingstermijn onthoudt de Onderneming  zich van alle mogelijke maatregelen
die haar financiële s ituatie verder kunnen bemoeilijken of die redelijkerwijze afbreuk zouden kunnen
doen aan de rechten van de Investeerder(s ) (de “St andst ill”).
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7.3
Indien de Investeerdersvertegenwoordiger oordeelt dat de Onderneming  zich niet houdt aan de
Standstill, zal de Investeerdersvertegenwoordiger de Onderneming  hiervan informeren en vragen
dat de inbreuk op de Standstill onverwijld ongedaan gemaakt wordt.

7.4
Indien de Onderneming  de inbreuk op de Standstill niet binnen de 48 uren van de kennisgeving  door
de Investeerdersvertegenwoordiger ongedaan maakt of indien de Onderneming  niet reageert op
het verzoek van de Investeerdersvertegenwoordiger, vervalt de opschorting  van de
uitvoeringsmaatregelen van de Investeerder(s ) met onmiddellijke ingang . De
Investeerdersvertegenwoordiger stelt de Investeerder(s ) hiervan onverwijld op de hoogte.

7.5
In elk geval vervallen de opschorting  van uitvoeringsmaatregelen en de Standstill in de gevallen
bepaald in Artikel 8 hieronder.

8. Beëind ig ing
Het Mandaat van de Investeerdersvertegenwoordiger wordt automatisch beëindigd indien:

a. er geen Voorstel gedaan wordt aan de Investeerder(s ) binnen de (al dan niet verlengde)
Onderhandelingstermijn; of

b. er voor het Voorstel geen gekwalificeerde meerderheid van investeerders  in de Effecten
behaald wordt bij de Stemming .

De Investeerdersvertegenwoordiger stelt de Investeerder(s ) hiervan onverwijld op de hoogte.
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9. Verg oed ing

9.1
De Investeerdersvertegenwoordiger is  voor de werkzaamheden verricht in het kader van de
Investeringshersteldiensten gerechtigd op een vergoeding  die als  volg t bepaald wordt:

-        Een minimum vaste vergoeding  van EUR 3.000 (exclus ief BTW) voor de opening  van het dossier
en het bestuderen van de financiële s ituatie van de Onderneming  (de “Vast e Verg oeding ”); en

-        Een vergoeding  van EUR 150 (exclus ief BTW) per gepresteerd uur, waarin de Vaste Vergoeding
begrepen is , met een maximum van het hogere bedrag  van ofwel 30.000 EUR ofwel 10% van het
uitstaand bedrag  dat de Onderneming  aan de Investeerder(s ) verschuldigd is  onder de Effecten (de
“Variabele Verg oeding ” en samen met de Vaste Vergoeding , de “Verg oeding ”);

9.2
De terugbetaling  van alle externe kosten, zoals  verplaats ingskosten, verzendkosten; de
kantoorkosten van de Investeerdersvertegenwoordiger zijn inbegrepen in de Vergoeding .

9.3
De Vergoeding  van de Investeerdersvertegenwoordiger is  verschuldigd door de Onderneming  en
zal niet afgetrokken worden van enige bedragen aan kapitaal en interesten die de Onderneming  aan
de Investeerder(s ) verschuldigd is  onder de Effecten. De Vaste en Variabele vergoeding  zijn
verschuldigd ongeacht of de tussenkomst van de Investeerdersvertegenwoordiger geleid heeft tot
een Voorstel en ongeacht of het Voorstel door de Investeerders  aanvaard is .

9.4
De Vergoeding  wordt betaald op de eerstvolgende datum van betaling  van interest of terugbetaling
van kapitaal van de Effecten, eender welke datum eerder valt. De Investeerdersvertegenwoordiger is
bevoorrecht ten opzichte van de Investeerder(s ) voor wat betreft de betaling  van de Vergoeding .

10 Informatie u i tw issel ing

10.1
In geval van Tekortkoming  door de Onderneming  en waarbij de Investeerdersvertegenwoordiger het
Mandaat heeft aanvaard, wordt de Investeerdersvertegenwoordiger door KBC Bank in het bezit
gesteld van de e-mailadressen van de Investeerder(s ) en het door iedere investeerder
geïnvesteerde bedrag  in de Effecten op datum van de Uitg iftedatum.

10.2
De Investeerdersvertegenwoordiger verbindt zich ertoe de voormelde gegevens enkel te gebruiken
voor communicatie met betrekking  tot de Investeringshersteldiensten voor de Effecten.

11. Aansp rakel i jkheid
Het aanbieden van de Investeringshersteldiensten houdt geenszins een garantie in dat de
Onderhandelingen leiden tot een remediëring  voor de Tekortkoming  of dat de uitstaande bedragen
die onder de Effecten verschuldigd zijn volledig  dan wel gedeeltelijk terugbetaald worden. De
Investeerdersvertegenwoordiger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door de
Investeerder(s ) geleden verliezen op hun investering  in de Effecten, tenzij aangetoond zou kunnen
worden dat de Investeerdersvertegenwoordiger een zware profess ionele fout begaan zou hebben
of bedrog  gepleegd zou hebben, en dat deze fout of bedrog  het verlies  of een deel van het verlies
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van de Investeerder veroorzaakt zou hebben.

12. Diversen

12.1
Kennisgevingen met betrekking  tot de Investeringshersteldiensten zullen door de
Investeerdersvertegenwoordiger geldig  gegeven zijn via e-mail.

12.2
De Investeerdersvertegenwoordiger zal niet optreden in geschillen tussen (i) de Investeerder(s ) en
KBC Bank, (ii) tussen de Onderneming  en KBC Bank, of (iii) tussen Investeerders  onderling  omtrent de
uitg ifte van de Effecten. De opdracht van de Investeerdersvertegenwoordiger is  beperkt tot
geschillen tussen de Investeerder(s ) en de Onderneming  waarbij KBC Bank geen rechtstreekse partij
is .

ANNEX 4: Onherroepelijke garantie op
eerste verzoek
Deze onherroepelijke garantie op eerste verzoek (de "Garantie") wordt op [date of agreement]
aangegaan door Venture Real Estate Fund SCA SICAV-SIF, een commanditaire vennootschap op
aandelen in de vorm van een SICAV - gespecialiseerd investeringsfonds - naar Luxemburgs recht,
met maatschappelijke zetel te 2, Avenue du Blues, L-4368 Belvaux, Luxemburg , ingeschreven in het
Luxemburgse handels- en vennootschapsreg ister onder nummer B 196.421; (hierna de "Garant"
genoemd) ten gunste van elke persoon die van tijd tot tijd houder is  van één of meerdere Obligaties

WAARBIJ:

(A)            de Onderneming  ter financiering  van het Project Obligaties  heeft uitgegeven;

(B)            de Garant zich onherroepelijk garant stellen voor alle verbintenissen van de Onderneming
onder de Obligaties  ten aanzien van de Obligatiehouders en in overeenstemming  met de bepalingen
van deze Garantie.

IS OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1 DEFINITIES
Tenzij deze Garantie anders bepaalt, hebben de gedefinieerde termen (of termen die onderhevig  zijn
aan een welbepaalde omkadering ) uit de Voorwaarden van de Effecten de zelfde betekenis  (of zijn
deze aan de zelfde omkadering  onderworpen) in deze Garantie.

2 GARANTIE
Middels  deze Garantie stelt de Garant zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant ten overstaan
van elke Obligatiehouder om op zijn eerste schriftelijk verzoek over te gaan tot de correcte en
onmiddellijke betaling  van alle bedragen die nu of in de toekomst verschuldigd zijn door de
Onderneming  aan de Obligatiehouder onder de Obligaties  (het “Gewaarborg d Bedrag ”).
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3 BESCHRIJVING
3.1
De verbintenissen van de Garant onder deze Garantie vormen een abstracte garantie op eerste
verzoek en geen borgtocht. Voor zover van toepassing , doe de Garant uitdrukkelijk afstand van de
toepassing  van de artikelen 2011 tot 2039 van het Burgerlijk Wetboek.

3.2
De Garantie treedt in werking  op [date of agreement] en blijft van toepassing  zolang  de
Onderneming  één of meerdere verbintenissen onder de Obligaties  heeft of kan hebben van tijd tot
tijd.

3.3
De Garant erkent en waarborgt dat de plichten voortvloeiend uit deze Garantie hem tegenstelbaar en
afdwingbaar zijn, dat hij de bevoegdheid heeft om deze Garantie aan te gaan en uit te oefenen en de
verbintenissen ervan na te komen, en dat alle noodzakelijke voorwaarden om de uitvoering  van deze
Garantie mogelijk te maken, werden vervuld.

3.4
De Garant bevestig t dat deze Garantie in overeenstemming  is  met diens statuten en niet in strijd is
met het statutair doel van de vennootschap.

3.5
De Garant verbindt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk tot betaling  van diens aandeel van het
Gewaarborgde Bedrag  op eerste verzoek op de enkele schriftelijke mededeling  van de
Obligatiehouder aan de Garant dat de Onderneming  niet of niet geheel aan zijn verplichtingen heeft
voldaan (de “Ing ebrekest elling ”). De verbintenis  van de Garant uit hoofde van deze Garantie wordt
gekenmerkt door haar zelfstandig  en abstract karakter, waardoor elke Garant afstand doet van het
recht van verdedig ing  en compensatie en het recht een tegenvordering  in te stellen, excepties
waarop de Onderneming  zich zou kunnen beroepen. Elke Garant verklaart bij deze uitdrukkelijk en
zonder enig  voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties  en voorrechten met
betrekking  tot diens aandeel van het Gewaarborgd Bedrag .

3.6
De  Garant verbindt zich tot betaling  van het van hem gevorderde bedrag  op het rekeningnummer
gespecificeerd in de Ingebrekestelling , en dit binnen de tien (10) werkdagen vanaf ontvangst van
deze Ingebrekestelling .

3.7
Ten gevolge van het onafhankelijk en abstract karakter van deze Garantie, waarborgt de Garant dat
de Obligatiehouder geen actie zal moeten ondernemen, noch regres zal moeten uitoefenen tegen de
Onderneming  of enige andere persoon of op basis  van een zekerheid of garantie gehouden door
één der voorgaande personen, opdat ze de betaling  van het Gewaarborgde Bedrag  kan eisen en
haar rechten onder de Garantie kan afdwingen.

3.8
De betalingen overeenkomstig  onderhavige Garantie zijn vrij en zuiver en worden gedaan zonder
enige aftrek, inhouding , compensatie of tegenvordering . Indien echter op basis  van de wet een aftrek
of inhouding  plaatsvindt, dient de Garant in kwestie een bijkomend bedrag  (dat niet aangerekend
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wordt op diens aandeel van het Gewaarborgde Bedrag) aan de Obligatiehouder over te maken
zodat de Obligatiehouder, na deze aftrek of inhouding , het volledige bedrag  van haar vordering
ontvangt.

3.9
Indien de Obligatiehouder op basis  van de wet belastingen moet betalen op of met betrekking  tot
een onder deze Garantie ontvangen bedrag  of vordering  of indien tegenover de Obligatiehouder
een schuld wordt opgelegd, geheven of vastgesteld, zal de Garant, op eerste schriftelijk verzoek van
de Obligatiehouder, deze laatste vrijwaren (zonder aanrekening  op diens aandeel van het
Gewaarborgde Bedrag) tegen deze betaling  of schuld, vermeerderd met de interesten, provis ies  en
andere toebehoren.

3.10
In geval van een gedeeltelijke afroep onder deze Garantie, zal het Gewaarborgd Bedrag  verminderd
worden met het bedrag  betaald in uitoefening  van de gedeeltelijke afroep.

3.11
Deze Garantie doet geen afbreuk aan alle andere zakelijke of persoonlijke zekerheden die aan de
Obligatiehouders werden of zullen worden verleend, hetzij door de Onderneming , hetzij door
derden.

3.12
De rechten onder deze Garantie zullen automatisch overgaan op elke persoon die één of meerdere
Obligaties  van tijd tot tijd heeft verworven.

3.13
De Garant ziet af van elke indeplaatsstelling  in de rechten van de Obligatiehouders of enige andere
persoon, uit hoofde van betalingen die zij aan deze laatste zou hebben gedaan en uit hoofde van de
uitoefening  van elk verhaal tegen de Onderneming , en dit zolang  het Gewaarborgd Bedrag  in
hoofdsom, interesten, provis ies , kosten en ander toebehoren niet volledig  aan de Obligatiehouders
is  terugbetaald.

3.14
Iedere kennisgeving  of ander bericht vanwege een Obligatiehouder aan de Garant met betrekking  tot
deze Garantie wordt schriftelijk opgesteld met vermelding  van naam, adres en rekeningnummer van
de Obligatiehouder in kwestie en per aangetekend schrijven verstuurd naar de Garant op de
volgende adres:

Venture Real Estate Fund S.C.A. SICAV-SIF

2, Avenue du Blues, L-4368 Belvaux, Luxembourg

3.15
Indien een specifieke bepaling  van deze Garantie thans of in de toekomst, om welke reden ook,
getroffen zou worden door nietigheid of ongeldigheid of niet uitvoerbaar zou blijken te zijn, dan zal
dit niet de nietigheid van de volledige Garantie tot gevolg  hebben, noch de overige bepalingen van
onderhavige Garantie aantasten.

3.16
Partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze Garantie beheerst wordt door het Belg isch recht. Alle
geschillen betreffende onderhavige Garantie en de uitvoering  ervan zullen worden onderworpen aan
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de daartoe bevoegde rechtbanken te Brussel.
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