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AANVULLING van 17/07/2019
op het prospectus
voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen
van 02/07/2019

Deze Aanvulling werd goedgekeurd op 17/07/2019 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 (Prospectuswet).
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.
Deze Aanvulling is onlosmakelijk verbonden met het Prospectus voor het openbaar aanbod van
coöperatieve aandelen dat door de FSMA op 02/07/2019 goedgekeurd werd. Beide documenten
moeten in samenhang gelezen worden.
Het Prospectus en de Aanvulling zijn beschikbaar in de CRELAN-agentschappen en op de website
www.crelan.be, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Deze Aanvulling heeft tot doel de belegger in te lichten over het feit dat de Raad van Bestuur van
CrelanCo, met inachtneming van de hem door artikel 4 van de statuten verleende bevoegdheden, aan
het Directiecomité een mandaat gegeven heeft om het nodige te doen ten einde het maximum bedrag
van coöperatieve aandelen dat door één persoon mag onderschreven worden, op 5.009,60 EUR vast
te leggen in plaats van 4.005,20 EUR, wat overeenstemt met 404 aandelen van 12,40 EUR in plaats
van 323 aandelen.
De bedoeling is om het kapitaal van de vennootschap te laten verhogen door bestaande coöperanten
en nieuwe coöperanten tot een hoger bedrag te laten beleggen ten einde externe groei door acquisitie
mogelijk te maken.
Op 10/07/2019 heeft het Directiecomité beslist om het plafond effectief te verhogen tot 5.009,60 EUR
en om het uitgifteprospectus in die zin te laten aanpassen.
Bijgevolg moet elke vermelding van het Prospectus met betrekking tot het recht om op een maximaal
bedrag van 4.005,20 EUR, hetzij 323 aandelen van 12,40 EUR, in te tekenen gelezen worden als een
vermelding met betrekking tot het recht om op een maximaal bedrag van 5.009,60 EUR, hetzij 404
aandelen van 12,40 EUR, in te tekenen.
Daarnaast wordt de tekst van sectie E.2a (p. 19) en 3.2.3. (p. 35) van de prospectus van 2/07/2019
door onderstaande tekst vervangen :

E.2a.

Redenen voor de aanbieding, bestemming van de opbrengsten, geraamde
nettoopbrengsten
CrelanCo biedt het publiek de mogelijkheid aan coöperatieve aandelen te verwerven ten
einde zijn eigen vermogen en zijn financiële draagkracht te versterken in
overeenstemming met de reglementering op het eigen vermogen van de
kredietinstellingen.
De uitgifte van coöperatieve aandelen is ook belangrijk voor CrelanCo om haar
aandeelhouderschap te stabiliseren en de uittreding van coöperanten te compenseren
door de toetreding van nieuwe coöperanten.
Daarnaast is het ook de bedoeling om het kapitaal van de vennootschap te laten verhogen
door bestaande coöperanten en nieuwe coöperanten tot een hoger bedrag te laten
beleggen ten einde externe groei door acquisitie mogelijk te maken.

3.2.3. Redenen van het aanbod en aanwending van de opbrengst
CrelanCo biedt het publiek de mogelijkheid aan coöperatieve aandelen te verwerven ten einde zijn
eigen vermogen en zijn financiële draagkracht te versterken in overeenstemming met de
reglementering op het eigen vermogen van de kredietinstellingen.
De uitgifte van coöperatieve aandelen is ook belangrijk voor CrelanCo om haar aandeelhouderschap
te stabiliseren en de uittreding van coöperanten te compenseren door de toetreding van nieuwe
coöperanten.
Daarnaast is het ook de bedoeling om het kapitaal van de vennootschap te laten verhogen door
bestaande coöperanten en nieuwe coöperanten tot een hoger bedrag te laten beleggen ten einde
externe groei door acquisitie mogelijk te maken.

Deze aanpassingen treden in werking op de dag van de goedkeuring door de FSMA van deze
Aanvulling.
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