INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN
AANDELEN DOOR ENERGENT CV
Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd, noch goedgekeurd door de autoriteit voor financiële
diensten en markten.
Datum van uitgifte: 05/05/2022.
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 kan zijn aandelen enkel aan Energent zelf verkopen en
de terugbetaling van zijn aandelen aan de bestuursorgaan van Energent vragen
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BELANGRIJKSTE RISICO 'S DIE INHERENT ZIJN AAN DE UITGEVENDE
INSTELLING EN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN ,
EN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING

Investeren in de aangeboden aandelen houdt risico’s in. Alvorens te beslissen om op deze aandelen 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 Energent cv of op de waarde van de aandelen.
Elke mogelijke belegger moet zich ook bewust zijn van het feit dat de hieronder beschreven risico’s niet de enige
risico’s zijn waaraan Energent cv blootgesteld is. Risico’s en onzekerheden die op dit ogenblik niet bekend zijn aan
Energent cv of waarvan Energent cv momenteel denkt dat ze onbelangrijk zijn, kunnen in de toekomst eveneens een
nadelig effect hebben op Energent cv of op de waarde van de aandelen.
Energent cv is een coöperatieve vennootschap voor hernieuwbare energie die zelf investeert in activa met als
doelstelling om bij te dragen aan een 100% hernieuwbare energievoorziening tegen 2050.
Energent cv doet dit concreet door te investeren in zowel energiebesparingen, energie-efficiëntie als in hernieuwbare
energieproductie. Tot op heden investeerde Energent deze middelen hoofdzakelijk in 1 type activa, namelijk zonneenergie.
Energent heeft ook de ambitie om te investeren in windenergie en warmteprojecten. De statuten van Energent (in
bijlage 1) laten deze activiteit toe.
Energent investeerde in en exploiteert de volgende activa op vandaag:
Type investering

Locatie

Beschrijving

Zonne-energie

Divers

857 kWp aan kleine zonne-installaties (< 10kwp)
2755 kWp verdeeld over een 40 locaties (> 10 kWp)

Windprojecten

-

Warmteprojecten

In ontwikkeling

Melle
Nevele drongen
Ugent

-

BEO veld + warmtenet in
residentiële
projectontwikkeling

-

WKK en restwarmte in
industrie

Eerste residentieel warmteproject op basis van
geothermische warmtepompen in uitvoering. Diverse
soortgelijke projecten in ontwikkeling. Industriële
restwarmteprojecten in ontwikkeling

Een meer gedetailleerde projectomschrijving kan u terugvinden op www.Energent.be onder de rubriek projecten.
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1.2

RISICO’S VERBONDEN AAN DE ACTIVITEITEN EN SECTOR VAN ENERGENT
Risico’s verbonden aan natuurrampen. Natuurrampen kunnen de activiteiten en de financiële resultaten van
Energent negatief beïnvloeden.
Risico’s verbonden aan het realiseren van het project door Energent of aan aansprakelijkheid voor
bouwactiviteiten. Problemen tijdens de bouwfase of aansprakelijkheden voor verwezenlijkte bouwprojecten
kunnen extra kosten meebrengen voor Energent.
Risico’s verbonden aan een vermindering van het zon- ,wind- of restwarmteaanbod. Het risico bestaat dat er
tijdens de lange levensduur van een project minder zon-, wind- of restwarmteaanbod is dan voorzien en de
projecten van Energent minder rendabel zijn dan verwacht.
Risico’s verbonden aan een vermindering of stopzetting van de warmte- of elektriciteitsvraag bij klanten waar
de technische installaties van Energent warmte- en/of elektriciteit leveren. Het risico bestaat dat er tijdens de
lange levensduur van een project minder vraag is dan voorzien naar de door Energent geleverde producten,
waardoor de projecten van Energent minder rendabel zijn dan verwacht.
Risico’s verbonden aan verzekeringen. Indien Energent een ernstig niet verzekerd verlies zou lijden of een verlies
zou lijden dat de limieten van de verzekeringspolissen in aanzienlijke mate overschrijdt, kan dit een belangrijk
nadelig effect hebben op de activiteiten en de financiële resultaten van Energent.
Risico’s verbonden aan de regelgeving en de noodzakelijke vergunningen en officiële goedkeuringen. De
veranderende reglementeringen kunnen aanleiding geven tot kosten, boetes, schadevergoedingen of
beperkingen in hoofde Energent indien het zich moet conformeren aan gewijzigde regelgeving, (zelfs
onopzettelijk) bepaalde regels niet zouden hebben nageleefd of indien toegekende vergunningen nadien door
derden succesvol zouden worden betwist.
Risico’s verbonden aan substantiële schommelingen in de marktprijzen van energie zoals elektriciteit, aardgas
en verwante producten. Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van elektriciteit en verwante producten
kan een nadelig effect hebben op de financiële positie van Energent.
Risico’s verbonden aan de schuldfinanciering in de sector. Naarmate de schuldfinanciering toeneemt, neemt ook
het risico toe dat Energent bij tegenvallende resultaten niet in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen ten
aanzien van kredietinstellingen na te komen. Tot op heden heeft Energent alle investeringen met eigen kapitaal
gefinancierd, zonder gebruik te maken van extern kapitaal.
Risico’s verbonden aan technische defecten bij de installaties van Energent, waardoor deze niet de
vooropgestelde draaiuren of productieniveaus halen. Het niet behalen van de vooropgestelde productieniveaus
kan een nadelig effect hebben op de financiële positie van Energent.
Risico’s verbonden aan de beperkte geografische spreiding van de installaties van Energent. Energent opereert
en investeert hoofdzakelijk in Oost-Vlaanderen.

RISICO’S VERBONDEN AAN DE AARD EN DE WAARDE VAN DE AANGEBODEN COÖPERATIEVE AANDELEN

De aangeboden effecten zijn aandelen en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van
Energent. Vennoten kunnen een rendement verkrijgen op hun investering via het jaarlijkse dividend, in de mate dat
daartoe wordt besloten door de algemene vergadering van Energent. Ook in geval van ontbinding of vereffening van
uitgevende instelling is het mogelijk dat de vennoot het geïnvesteerde kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet
terugkrijgt.

1.3
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MARKT

EN

DE

De aandelen zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit en dus niet zonder
meer verhandelbaar.

1.4

RISICO’S VERBONDEN AAN DE BEPERKINGEN OP UITTREDING OF GEDEELTELIJKE TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug te nemen in de vorm van een aantal van
zijn aandelen. Hiertoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de bestuursorgaan. De bestuursorgaan beoordeelt dit
verzoek en beslist over de terugneming van één of meer aandelen. De uittreding of terugneming kan door de
bestuursorgaan geweigerd worden om gegronde redenen.
De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken indien de bestuursorgaan hiermee akkoord gaat en
indien zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:
-

1.5

Iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes
maanden van het boekjaar.
Zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van de uittreding en dit onverminderd de aansprakelijkheid
omschreven in het wetboek van de vennootschappen. De bestuursorgaan mag de uittreding weigeren ingeval
de vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap. De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de
waarde van zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin
ontslag genomen wordt. De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de bestuursorgaan.

RISICO’S VERBONDEN AAN HET ONTBREKEN VAN DEPOSITOBESCHERMINGSREGELING

De aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële
instrumenten.

1.6

RISICO’S VERBONDEN AAN DE WIJZIGING IN DE REGLEMENTERING OMTRENT COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN

Gewijzigde regelgeving, onder meer inzake het fiscale statuut van de aandelen, kunnen van invloed zijn op de werking
van de vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de coöperanten.

1.7

RISICO’S VERBONDEN AAN DE ORGANISATIE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP EN HET BESTUUR

De aandelen die worden uitgegeven zijn aandelen met een nominale waarde van 100 euro die recht geven op één
stem per aandeelhouder ongeacht het aantal aandelen hij of zij bezit. De bestuursorgaan zal op onafhankelijke en
zelfstandige wijze investeringsbeslissingen kunnen nemen, zonder daartoe de goedkeuring te moeten vragen van de
vennoten. De bestuursorgaan wordt echter wel verkozen door de vennoten op de algemene vergadering.
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AANBIEDER VAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN
2.1

IDENTITEIT VAN DE UITGEVENDE INSTELLING

Naam

Energent

Rechtsvorm

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (= cv)

Maatschappelijke zetel

Slachthuisstraat 30 – 9000 gent

Ondernemingsnummer

BE 0542.998.575

Land van herkomst

België
Erkenning nationale raad voor de coöperatie. (Erkenningsnummer: 3300)

Website

www.Energent.be

Belangrijkste activiteiten

Energent cv is hernieuwbare energie coöperatie die zelf investeert in activa met
als doelstelling om een 100% hernieuwbare energievoorziening na te streven.
Energent doet dit concreet door te investeren in zowel energiebesparingen,
energie-efficiëntie als in hernieuwbare energieproductie. Op heden investeerde
Energent zijn middelen hoofdzakelijk in één type investering, nl zonne-energie.
Dit kan Energent cv conform haar statuten in bijlage 1.

Belangrijkste
aandeelhouders

Energent telde per 19/04/2022, 1610 vennoten, waarvan geen enkele meer dan
3% van de aandelen bezit.

Transacties tussen
vennootschap en
belangrijkste
aandeelhouders

de
de

Wettelijk
bestuursorganen van de
coöperatie

Gezien geen van meer dan 1610 aandeelhouders meer dan 3% bezit is dit aspect
van geen belang.

Energent wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit
ten minste drie leden, verkozen onder de vennoten door de algemene
vergadering. De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het
mandaat eindigt op een jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening
goedkeurt van het voorgaande boekjaar.
De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar. Het mandaat van
de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met
bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend.
Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst
zijn.
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DE

De bestuursorgaan telt momenteel de volgende leden:
-

John Vandaele (voorzitter)
Lina Avet (bestuurder)
Luc Goethals (bestuurder)
Pieter Verbeek (bestuurder)
Walewein Muylle (bestuurder)
Freek Van Loo (bestuurder)
Carl Uytterhaeghen (bestuurder)
Koen Schoors (bestuurder)

-

An Beazar (bestuurder)

-

Wouter Demuynck (bestuurder)

-

Karla Schimmel (bestuurder)

-

Veerle Dossche (bestuurder)

De bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit
te voeren ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Afgezien van de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen
de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De algemene
vergadering wordt gehouden door alle vennoten. Zij komt tenminste eenmaal per
jaar bijeen, op de derde zaterdag van de maand april, op een plaats in het
rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. Op aanvraag van één vijfde van
het aantal vennoten van de coöperatie kan een buitengewone algemene
vergadering bijeen
geroepen worden. De oproep voor een algemene
vergadering moet minstens 3 weken voor de geplande vergadering gebeuren,
volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten, met
vermelding van de agendapunten. De oproep wordt schriftelijk gericht aan alle
vennoten. De oproeping tot de algemene vergadering mag per e-mail naar ofwel
het e-mailadres opgegeven door de vennoot bij zijn inschrijving ofwel naar het emailadres achteraf door de vennoot opgegeven aan de bestuursorgaan. Een
vennoot die op de algemene vergadering niet aanwezig kan zijn, mag aan een
andere vennoot een volmacht geven om hem of haar te vertegenwoordigen. Elke
vennoot kan slechts één andere vennoot vertegenwoordigen. Iedere vennoot
heeft één stem ongeacht zijn aantal aandeelbewijzen.
Bezoldigingen

Veroordelingen
bankenwet

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een
opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een
vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een
participatie in de vennootschapswinst zijn.
inbreuk

Geen enkel lid van de bestuursorgaan van de vennootschap werd hiervoor
veroordeeld
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Belangenconflicten

2.2

Er zijn geen belangenconflicten

FINANCIËLE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING

Jaarrekeningen

De goedgekeurde jaarrekening van Energent over het boekjaar 2020 en 2021 kan
u in bijlage 2 nalezen. Deze jaarrekeningen zijn niet geauditeerd door een
commissaris en evenmin aan een onafhankelijke toetsing onderworpen.

Verklaring werkkapitaal

Energent verklaart dat zij, naar haar oordeel, voor de volgende 12 maanden over
toereikende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te voldoen, zowel
voor als na huidige openbare aanbieding.

Overzicht
van
kapitalisatie
schuldenlast

de
en

Op 31/12/2021 bedraagt het kapitaal (100) van de coöperatie 2,99 miljoen euro.
De coöperatie heeft geen externe schulden.

Wijzigingen van betekenis
in de financiële of
handelspositie van de
vennootschap

Energent verklaart dat er zich geen significante of onverwachte wijzigingen
hebben voorgedaan na het afsluiten van het boekjaar 2021
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3 INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN AANDELEN
3.1

VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING

Totaalbedrag van de
aangeboden aandelen

Energent zal binnen de looptijd van deze aanbieding maximaal 1.000.000 euro
aan aandelen aanbieden.

Voorwaarden
aanbieding

de

De bestuursorgaan beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. Toetreding
is mogelijk wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de algemene
toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het huishoudelijk
reglement. De bestuursorgaan kan een uitgiftepremie bepalen die een nieuwe
vennoot moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. Deze premie
geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe aandelen koopt.
De bestuursorgaan mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve
overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene
toetredingsvoorwaarden. De aangeboden aandelen hebben een nominale
waarde van 100 euro per aandeel en geven recht op 1 stemrecht per
aandeelhouder, ongeacht het aantal aandeel dat deze bezit. Per aandeelhouder
mag er maximaal op 100 aandelen ingetekend worden, zonder daarbij de
absolute grens van 100 aandelen per aandeelhouder te overschrijden. Intekenen
op de aanbieding kan uitsluitend door het invullen van het inschrijvingsdocument
op de website.

de

Deze aanbieding loopt van 05/05/2022 tot 15/07/2022

Tijdschema
aanbieding

van

van

Kosten ten laste van de
belegger

3.2

Er zijn geen instap- of uitstapkosten.

REDENEN VAN DE AANBIEDING

Het ingezameld kapitaal zal gebruikt worden om bijkomende investeringen in hernieuwbare energieprojecten te
realiseren. Onderstaande beschreven projecten worden de komende maanden gerealiseerd. Verder zijn er
verschillende projecten in eindfase van onderhandeling die mogelijks in 2022/23 gerealiseerd zullen worden, dit
betreffen naast verdere investeringen in pv installaties, tevens investeringen in warmteprojecten alsook
windprojecten.

Project

Beschrijving

Investering

Project 1

Diverse pv installaties in onderhandeling

500.000 EUR
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Project 2

Raamcontract Vlaams energiebedrijf (VEB)- pv
installaties voor besturen in provincie OostVlaanderen via burgerparticipatie

250.000 EUR

Project 3

Warmteprojecten

250.000 EUR

3.2.1

VOORSTELLING PROJECT 1: DIVERSE PV -INSTALLATIES

Energent onderhandelt momenteel met verschillende actoren voor het realiseren van pv installaties via
derdepartijfinanciering. Op heden is er ca 4,2 MWp aan projecten in onderhandeling. Tot op heden werden alle
investeringen gefinancierd met 100% eigen kapitaal. Energent sluit niet uit dat in 2022 een aantal investeringen in
PV-installaties deels gefinancierd zullen worden via projectfinanciering bij een kredietinstelling. Externe
financiering per project zal echter telkens voor maximaal 50% van de benodigde financiering instaan. Energent
raamt hiervoor een investering van 500.000 EUR gedurende de looptijd van dit contract.

3.2.2

VOORSTELLING PROJECT 2: RAAMCONTRACT VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)

Het Vlaams Energiebedrijf organiseert allerlei energiediensten voor alle openbare besturen. In dit kader heeft het
VEB een raamcontract voor de realisatie van pv-installaties met directe burgerparticipatie aanbesteed. Energent
heeft hierop ingeschreven voor het perceel Oost-Vlaanderen, dit in samenwerking met Denderstroom cv, en
Stroomvloed cv. Dit perceel werd ons gegund. Dit contract loopt voor minimum 1 jaar. De te realiseren pvinstallaties zullen voor 100% met eigen kapitaal gefinancierd worden. Energent raamt hiervoor een investering van
250.000 EUR gedurende de looptijd van dit contract.

3.2.3

VOORSTELLING PROJECT 3: REALISATIE VAN WARMTEPROJECTEN (RESIDENTIËLE EN INDUSTRIELE
WARMTEPROJECTEN )

Energent start eind 2021 met de realisatie van een eerste residentieel warmteproject gebaseerd op geothermische
warmtepompen, nl project Potuitpark te St Amandsberg. Verschillende identieke projecten zijn momenteel in
ontwikkeling. Een industrieel warmteproject zit momenteel ook in ontwikkeling, waarbij restwarmte uit de
industrie wordt uitgekoppeld en geleverd aan een industriële partner of een residentieel woonproject. Energent
raamt hiervoor een investering van 250.000 EUR gedurende de looptijd van dit contract.

We wijzen erop dat men intekent op aandelen in het variabele eigen vermogen van Energent in zijn geheel. Het
rendement van de aandelen van Energent hangt af van de inkomsten en kosten van Energent in zijn geheel. Energent
tracht de investeringen te diversifiëren teneinde de risico’s voor de vennoot te minimaliseren.
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4

INFORMATIE

OVER

DE

AANGEBODEN

BELEGGINGSINSTRUMENTEN
4.1

KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN AANDELEN

Aard, categorie, nominale
waarde
beleggingsinstrument

De aangeboden aandelen hebben een nominale waarde van 100 euro per
aandeel. Energent kent maar 1 type van aandelen. Dit zijn aandelen op naam, die
voor 100% volstort moeten zijn.

Vennoten

De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later
toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft. Door het
onderschrijven van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten en de
beslissingen van de algemene vergadering en de bestuursorgaan te aanvaarden
en na te leven

Toetreding

De bestuursorgaan beslist over de toetreding van nieuwe vennoten.
Bestuursorgaan kan een uitgiftepremie bepalen die een nieuwe vennoot moet
betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. Deze premie geldt eveneens
voor een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe aandelen koopt. Voor deze
kapitaalsoproep is er geen uitgiftepremie voorzien. De bestuursorgaan mag de
toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die
vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij
zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

Stemrecht

Iedere vennoot heeft één stem op de algemene vergadering ongeacht het aantal
aandeelbewijzen.

Uittreden

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de
bestuursorgaan hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder
vermelde voorwaarden: a) iedere vennoot mag slechts uittreden na het vijfde jaar
van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
B) zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van het uittreden en dit
onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het wetboek van de
vennootschappen. De bestuursorgaan mag de uittreding weigeren ingeval de
vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap heeft en als de uittreding in
strijd zou zijn met de uitkeringstesten (cfr vennootschapswet) of de vereffening
van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan van de vennootschap
in het gedrang zou brengen (zoals bepaald in artikel 13 van de statuten).
De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
aandeelbewijs zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan

Informatienota over de aanbieding van
Aandelen door Energent cv

het jaar waarin ontslag genomen wordt. De precieze waarde wordt bepaald en
verantwoord door de bestuursorgaan.
Uitsluiting

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij
ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden (zie huishoudelijk
reglement) of wanneer hij handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van
de vennootschap. Uitsluitingen worden uitgesproken door de bestuursorgaan.
Deze stuurt de betreffende vennoot hiertoe een aangetekende brief waarin de
redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de
mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te reageren. Dit moet binnen één
maand na verzending van de brief van de bestuursorgaan. Het besluit tot
uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en
ondertekend door de bestuursorgaan. Het proces vermeldt de feiten waarop de
uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt genoteerd in het vennotenregister.
Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een
per post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.
Statuten Energent c.v.b.a. Versie 4/12/2013

Beëindiging

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of
onbekwaamverklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen,
schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn
aandeelbewijzen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

Winstverdeling

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt: a) voor aanleg van de
wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft. B) een intrest of dividend kan
worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal, met een
maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld
in het koninklijk besluit van acht januari negentienhonderd twee en zestig tot
vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van
coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor
de nationale raad voor de coöperatie. (dat maximumpercentage bedraagt
momenteel zes procent).c) het overschot wordt aan het reservefonds of aan
speciale fondsen ter realisatie van de doelstelling van de coöperatie toegewezen.

Liquidatieboni

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst
dienen om de sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, terug te
betalen. Het resterende overschot zal evenredig onder de aandeelbewijzen
worden verdeeld
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5 ALLE

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE DIE MONDELING OF

SCHRIFTELIJK AAN ÉÉN OF MEER BELEGGERS WORDT VERRICHT
Deze projecten worden op diverse infoavonden uitgelegd in detail en er is ruimte om er vragen te stellen. Op de
website van Energent zullen de data en de presentaties ter beschikking gesteld worden.
Alle bestaande vennoten zullen op de hoogte gebracht worden via de nieuwsbrief van deze infoavonden en van de
kapitaalsoproep. Ook bepaalde stakeholders zoals omwonenden of medewerkers van de desbetreffende bedrijven
zullen geïnformeerd worden.
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6 BIJLAGEN
6.1

BIJLAGE 1: STATUTEN

6.2

BIJLAGE 2 : JAARREKENINGEN 2020 EN 2021
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