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Erkende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht 

Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven - Ondernemingsnummer 0715.938.489 (RPR Leuven) 

(“North Sea Wind” of de “Vennootschap”) 

 

 

AANVULLING VAN 9 SEPTEMBER 2019 OP HET PROSPECTUS VOOR DE OPENBARE 

AANBIEDING VAN AANDELEN B VAN 2 JULI 2019 

 

Dit document is een aanvulling (de "Aanvulling") op, maakt deel uit van, en moet in samenhang gelezen 

worden met het prospectus van 2 juli 2019 (het "Prospectus") betreffende de uitgifte door de 

Vennootschap van Aandelen B.  

De Nederlandstalige versie van deze Aanvulling werd op 9 september 2019 goedgekeurd door de FSMA 

overeenkomstig artikel 34 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 

beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot verhandeling op een 

gereglementeerde markt, zoals gewijzigd (de "Prospectus Wet"). Deze goedkeuring houdt geen enkel 

oordeel in van de FSMA over de opportuniteit of de kwaliteit van het Aanbod, noch over de situatie van 

North Sea Wind of enige van haar perimetervennootschappen.  

De begrippen en uitdrukkingen die in het Prospectus met een hoofdletter gedefinieerd zijn, zullen in 

deze Aanvulling dezelfde betekenis hebben, tenzij de context anders vereist. 

Het Prospectus en deze Aanvulling zijn kosteloos beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven (Tel.: +32 2 469 12 

66) alsook op haar website (www.northseawind.be of www.iedereenwinderbij.be). 

De Vennootschap draagt de verantwoordelijkheid voor de informatie die in deze Aanvulling vervat is. 

De Vennootschap verklaart, dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en 

voor zover haar bekend, de gegevens in deze Aanvulling in overeenstemming zijn met de werkelijkheid 

en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van deze Aanvulling zou 

wijzigen. 
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1. AANVULLING 

 

1.1 Beslissing Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur heeft op 30 augustus 2019 beslist om de Inschrijvingsperiode te verlengen evenals 

het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger en het maximumaantal Aandelen B 

dat een B-Vennoot kan aanhouden tijdens de duur van North Sea Wind te wijzigen. 

De bedoeling van deze wijzigingen is om onder andere:  

- enerzijds de veel gestelde vraag van (potentiële) beleggers naar een verhoging van het 

maximale bedrag per belegger tegemoet te komen, zonder afbreuk te doen aan de wens van 

de Vennootschap om zoveel mogelijk personen de kans te geven om in te tekenen op het 

Aanbod, en 

- anderzijds de (potentiële) beleggers meer tijd te laten om in te tekenen op het Aanbod of het 

maximale bedrag van hun inschrijving te verhogen gelet op het feit dat de initiële 

Inschrijvingsperiode bijna volledig samenliep met de zomervakantie en gelet op de 

verhoging van het maximale bedrag per belegger. 

 

1.2 Verlenging van de Inschrijvingsperiode 

De Inschrijvingsperiode, welke momenteel loopt van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 

(CET)), wordt verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)).  

Bijgevolg (i) moet elke vermelding in het Prospectus van de datum 21 september 2019 gelezen worden 

als een vermelding van de datum 23 november 2019 en (ii) moet elke vermelding in het Prospectus met 

betrekking tot de Inschrijvingsperiode gelezen worden als een vermelding met betrekking tot de 

verlengde Inschrijvingsperiode, zijnde lopende van 9 juli 2019 tot en met 23 november 2019 (16u00 

(CET)). 

 

1.3 Impact op het verwachte tijdschema 

Gelet op de verlenging van de Inschrijvingsperiode, wordt het verwacht tijdschema zoals opgenomen in 

Afdeling 8.1.12 van het Prospectus als volgt aangepast, met dien verstande dat de hieronder aangegeven 

verwachte data blijven, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.  

Principebesluit van de Raad van Bestuur om een openbare aanbieding van 

coöperatieve aandelen te verrichten  

22 mei 2019 

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA 2 juli 2019 

Opening Inschrijvingsperiode 9 juli 2019 

Terbeschikkingstelling van de Aanvulling 16 september 2019 

Afsluiting verlengde Inschrijvingsperiode 23 november 2019 

Persbericht met de voorlopige resultaten van het Aanbod 27 november 2019 

Besluit van de Raad van Bestuur in verband met het al dan niet voldoen aan 

de toetredingsvoorwaarden door de Inschrijvers, mits inachtneming van de 

voorbehouden schijf 

29 november 2019 
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Toewijzing van de Aandelen B, mits inachtneming van de voorbehouden 

schijf  

29 november 2019 

Persbericht met de resultaten van het Aanbod (indien ze afwijken van de 

voorlopige resultaten van het aanbod) 

3 december 2019 

Levering van de Nieuwe Aandelen waarop is ingeschreven 3 december 2019 

Inwerkingtreding van de Leningsovereenkomst  1 december 2019 

Inwerkingtreding van de dienstenovereenkomst 1 december 2019 

Algemene Vergadering tot benoeming van de nieuwe Bestuurders 19 december 2019 

De Vennootschap kan de data en tijdstippen van het Aanbod en de periodes die in het bovenstaande 

tijdschema en in het Prospectus zijn aangegeven, aanpassen. In dat geval zal de Vennootschap de 

beleggers op de hoogte brengen via een bericht op de website van de Vennootschap. Daarnaast, voor 

zover wettelijk verplicht, zal de Vennootschap ook een aanvulling op het Prospectus publiceren. 

 

1.4 Impact op de inwerkingtreding van de Leningsovereenkomst en de dienstenovereenkomst 

en bijgevolg op het kasstroomoverzicht en nominaal dividend van het boekjaar 2019 en 

het boekjaar 2026 

Als gevolg van de verlenging van de Inschrijvingsperiode tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)) 

zal de inwerkingtreding van de Leningsovereenkomst en de dienstenovereenkomst (zoals omschreven 

in Afdeling 10.1.1 van het Prospectus) worden uitgesteld tot 1 december 2019. Dit zal in hoofdzaak tot 

gevolg hebben dat voor het boekjaar 2019 moet worden uitgegaan van één maand operaties i.p.v. een 

kwartaal operaties waardoor het toe te kennen dividend voor het boekjaar 2019, opgenomen in Afdeling 

12.2.4, b (Kasstroomoverzicht) van het Prospectus, 73.898 EUR zal bedragen i.p.v. 223.361 EUR.  

Om dezelfde redenen, moet voor het boekjaar 2026 worden uitgegaan van 11 maanden operaties i.p.v. 

driekwartaal operaties waardoor het toe te kennen dividend voor het boekjaar 2026, opgenomen in 

Afdeling 12.2.4, b (Kasstroomoverzicht) van het Prospectus, 1.786.023 EUR zal bedragen i.p.v. 

1.625.947 EUR.  

De verlenging van de Inschrijvingsperiode en het uitstel van de inwerkingtreding van de 

Leningsovereenkomst en de dienstenovereenkomst heeft dus een verschuiving in de tijd van het 

nominaal dividend per boekjaar tot gevolg maar heeft geen impact op het verwachte bruto actuarieel 

rendement (interne-opbrengstvoet of IRR) dat nog steeds wordt geraamd op 4,24% in het basisscenario 

zoals beschreven in Afdeling 12.2 van het Prospectus over de volledige looptijd van zeven (7) jaar van 

de Leningsovereenkomst. 

Bijgevolg moet elke vermelding in het Prospectus van de data van inwerkingtreding van de 

Leningsovereenkomst en de dienstenovereenkomst en van de met die overeenkomsten verbonden 

opbrengsten en kosten, alsook van het nominaal dividend en van het kasstroomoverzicht voor de 

boekjaren 2019 en 2026 overeenkomstig deze Aanvulling worden gelezen. 
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1.5 Wijziging van het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger en van 

het maximumaantal Aandelen B dat een B-Vennoot kan aanhouden tijdens de duur van 

North Sea Wind 

Het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger wordt vastgelegd op 5.000 EUR, 

i.p.v. 1.250 EUR, wat overeenstemt met 500 Aandelen B met een nominale waarde van 10 EUR, i.p.v. 

125 Aandelen B.  

Bijgevolg moet elke vermelding in het Prospectus met betrekking tot het recht om op een maximaal 

bedrag van 1.250 EUR, zijnde 125 Aandelen B met een nominale waarde van 10 EUR, in te tekenen 

gelezen worden als een vermelding met betrekking tot het recht om op een maximaal bedrag van 

5.000 EUR, zijnde 500 Aandelen B met een nominale waarde van 10 EUR, in te tekenen.  

Bovendien, wordt het maximumaantal Aandelen B dat een B-Vennoot kan aanhouden gedurende de 

duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 Aandelen B i.p.v. 250 Aandelen B. 

Bijgevolg moet ook elke vermelding in het Prospectus met betrekking tot het verbod voor een B-

Vennoot om gedurende de duur van North Sea Wind meer dan 250 Aandelen B te kunnen aanhouden 

gelezen worden als een vermelding met betrekking tot het verbod voor een B-Vennoot om gedurende 

de duur van North Sea Wind meer dan 1.000 Aandelen B te kunnen aanhouden.  

 

1.6 Overige wijzigingen 

Tenslotte, moeten in Afdeling 14.1.2 van het Prospectus, omwille van een materiële vergissing in het 

Prospectus, de termen "152.000 Belgische gezinnen" gelezen worden als "250.000 Belgische gezinnen" 

en in Afdeling 14.1.3 van het Prospectus "116.000 Belgische gezinnen" als "194.000 Belgische 

gezinnen".  

 

1.7 Recht tot intrekking van orders 

Beleggers die reeds hebben ingestemd om in te schrijven op Aandelen B vóór publicatie van deze 

Aanvulling hebben het recht om hun inschrijvingen van vóór de publicatie van de Aanvulling in te 

trekken. Deze intrekking moet gebeuren per e-mail gericht aan northseawind@cooperaties.be binnen de 

twee (2) Werkdagen na de publicatie van de Aanvulling, i.e. uiterlijk om (16u00 (CET)) op 17 september 

2019. Het betaalde bedrag zal zonder interest bij de maandelijkse behandeling van de bankafschriften 

op de laatste Werkdag van de maand worden teruggestort. Terugbetaling zal in dergelijk geval 

plaatsvinden op de rekening aangeduid door de Inschrijver in het inschrijvingsformulier.  

 

*** 
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