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1. In Deel I Belangrijke risico's, wordt de risico nr 2 gewijzigd:
"

Risico op het zich niet ontwikkelen van de activiteit van Choice en de
onderliggende participaties van de Choice co-op of op mislukking van één of
meerdere activiteiten
"
Choice co-op bevindt zich nog in een opstartfase, Choice co-op heeft nog geen
activiteiten, noch ervaring, noch inkomsten. Choice co-op heeft nog geen participatie
genomen in onderliggende vennootschappen. Het risico bestaat dat de activiteit van
Choice en de onderliggende participaties van Choice co-op zich niet verder of niet
gunstig ontwikkelen. Er is een risico dat een activiteit die gefinancierd werd door
Choice co-op niet zoals verwacht internationaal kan geëxploiteerd worden. Dit kan dan
leiden tot lagere inkomsten uit deze specifieke investering.

"
En dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
"
Choice co-op bevindt zich nog in de fase net na de opstart: de eerste fase van de
ontwikkeling van de activiteiten van Choice. De launch van het Choice platform is op dit
ogenblik in volle gang. Op 30 september werden de inschrijvingen voor het private beta
programma publiek open gezet. De financiering van het budget hiervoor, direct voor
eigen Choice co-op actie en indirect bij partnerbedrijven voor acties en voorafbetalingen
werd reeds opgehaald. Het risico blijft weliswaar bestaan dat de activiteit van Choice en
de onderliggende participaties van Choice co-op zich niet verder of niet gunstig
ontwikkelen. Er is een risico dat een activiteit die gefinancierd werd door Choice co-op
niet zoals verwacht internationaal kan geëxploiteerd worden. Dit kan dan leiden tot
lagere inkomsten uit deze specifieke investering.
"

1

2. In Deel III. Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten, wordt eerste
paragraaf gewijzigd als volgt:

Recht tot intrekking: in overeenstemming met artikel 15 van de Wet van 11 juli 2018 op de
aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, beschikken de
beleggers (i) die reeds hebben ingestemd met het intekenen op de aandelen van Choice co-op
CVBA en (ii) aan wie de aandelen van Choice co-op CVBA nog niet werden geleverd door
bevestiging van inschrijving in het aandeelhoudersregister van Choice co-op, vóór de publicatie
van de Aanvulling van 7 november 2019, over het recht hun aanvaarding in te trekken binnen de
twee werkdagen na de publicatie van deze Aanvulling. Dit recht tot intrekking neemt een einde
na 9 november 2019. Beleggers die gebruik willen maken van hun recht tot intrekking, dienen
Choice co-op CVBA hiervan op de hoogte te stellen, via e-mail, vóór het verstrijken van de
deadline, op het volgende email adres philip.vandormael@choice.be.
3. In Deel II.A.2) worden volgende paragrafen gewijzigd:
“
Het Choice platform is een open digitaal social markt platform dat voor de consument een social
media platform voor long form media content aanbiedt, terwijl het voor Brands (d.w.z.
bedrijven die een eigen merk naar de consument toe willen vestigen of onderhouden en daartoe
het platform kunnen inzetten als een alternatieve vorm van reclame) de mogelijkheid biedt om
te interageren met communities. Het Choice platform werd reeds grotendeels ontwikkeld door
partnerbedrijven van Choice co-op en is gebaseerd op de oorspronkelijke ontwikkeling van
bhaalu uit 2014. Het coöperatief kapitaal zal ingezet worden om dit platform klaar te maken
voor de launch en te helpen lanceren, commercialiseren en verder te helpen ontwikkelen, onder
meer op basis van de input van de coöperanten.
Bij de launch zal er een beperkte consumenten functionaliteit aangeboden worden die in een
eerste fase van de verdere ontwikkeling zal geupdate worden in verschillende opeenvolgende
releases op basis van de functionaliteit zoals uiteengezet in de demo videoclip op de website –
functionaliteit die in de basis reeds ontwikkeld werd, maar zal gefinetuned worden op basis van
de input en feedback van consumenten / leden van de Choice co-op. In een tweede, gedeeltelijk
parallelle fase zal ook de Brand gerelateerde functionaliteit in opeenvolgende releases naar de
markt gebracht worden.
“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
Het Choice platform is een open digitaal social markt platform dat voor de consument een social
media platform voor long form media content aanbiedt, terwijl het voor Brands (d.w.z.
bedrijven die een eigen merk naar de consument toe willen vestigen of onderhouden en daartoe
het platform kunnen inzetten als een alternatieve vorm van reclame) de mogelijkheid biedt om
te interageren met communities. Het Choice platform werd reeds ontwikkeld door
partnerbedrijven van Choice co-op en is gebaseerd op de oorspronkelijke ontwikkeling van
bhaalu uit 2014. Het coöperatief kapitaal zal ingezet worden om de participatie in het Choice
project verder te verhogen.
Hiertoe zal het Choice project gestructureerd worden d.m.v. een Choice NV topholding waarin
Choice CO-OP rechtstreeks zal participeren, naast andere historische aandeelhouders binnen
het Choice project en haar voorganger bhaalu.
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Historische structuur

Nieuwe voorgenomen structuur

Inhoudelijk zal de Choice groep met de opgehaalde gelden uit het verleden alsook die
opgehaald in de toekomst investeren in de lancering van het Choice platform, dat momenteel
reeds in private beta beschikbaar is. Zo zal naast het debuggen en stapsgewijs loslaten van
gebruikersfunctionaliteit van het platform zelf ook geïnvesteerd worden in plug-ins voor
Vlaamse, nationale en internationale televisiecontent en in plug-ins voor andere niche content,
zoals bijvoorbeeld sport en gemeenschapsleven.
In eerste instantie wordt er momenteel gewerkt aan een plug-in die de drie Vlaamse
zendergroepen op het Choice platform zal brengen. De overeenkomst met de zenders is rond
en de laatste goedkeuringen dienen nog verkregen te worden om deze eerste plug-in op het
Choice platform te lanceren.
Er zal ook geïnvesteerd worden in het verder uitrollen van het internet aan bodemtarief over
initieel Vlaanderen, dan België en in een latere fase over andere landen van Europa waar de
Europese regulering van toepassing is. De opgehaalde gelden uit deze crowdfunding-campagne
zullen uiteraard niet volstaan om de uitrol buiten België te financieren.
“
4. In Deel II.A.3) wordt volgende paragraaf gewijzigd:
“
Het kapitaal van Choice co-op is momenteel samengesteld als volgt:
Het vast kapitaal bedraagt 18.750 euro, vertegenwoordigd door 75 A-aandelen, in handen van
Bart Van Coppenolle (32 aandelen of 42,5%), Philip Vandormael (32 aandelen of 42,5%) en
Holybrain BVBA (11 aandelen of 15%) die elk dus meer dan 5% bezitten.
Het variabel kapitaal bestaat uit B, C, D en E aandelen, vrij uit te geven door de Raad van Bestuur,
waarvan maximaal 5 miljoen euro aangeboden wordt als D aandelen in deze aanbieding aan 100
euro per aandeel.
“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
Het kapitaal van Choice co-op is momenteel samengesteld als volgt:
Het vast kapitaal bedraagt 18.750 euro, vertegenwoordigd door 75 A-aandelen, .
Het variabel kapitaal bestaat uit B, C, D en E aandelen, vrij uit te geven door de Raad van Bestuur,
waarvan 2 miljoen euro publiek geplaatst werd tot op vandaag en waartegen 20 duizend aandelen
klasse D uitgegeven werden aan het publiek. Zo blijft er nog maximaal 3 miljoen euro over die
aangeboden wordt als D aandelen in deze aanbieding aan 150 euro per aandeel.
“
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5. In Deel II.B. wordt volgende paragraaf gewijzigd:
“
Choice co-op heeft geen operationele activiteiten en geen financiële schulden. De zeer
beperkte nood aan werkkapitaal die hieruit voortvloeit wordt gedekt door haar werkkapitaal.
Choice co-op is bijgevolg van oordeel dat haar werkkapitaal toereikend is om aan haar
behoeften voor de volgende twaalf maanden te voldoen. Dit werkkapitaal dient om de
administratieve werking van de vennootschap te verzekeren, niet om participaties te nemen of
de uitrol van het Choice platform op zich te financieren.
Hiertoe dient het coöperatief kapitaal in deze crowdfunding actie verhoogd te worden. De
launch van het platform kan reeds verwezenlijkt worden op basis van wat er de eerste weken
van de crowdfunding actie effectief betaald werd aan verhoging van het coöperatief kapitaal.
Wat hierna nog aangeboden wordt, zal geïnvesteerd worden in de verdere uitrol,
commercialisatie en verdere ontwikkeling van het Choice platform door de Choice co-op en
haar participaties/partnerbedrijven.

“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
Omdat de operationele activiteiten m.b.t. het Choice project in de groepsvennootschappenpartnerbedrijven (participaties) van de Choice co-op plaatsvinden, heeft Choice co-op zelf
slechts zeer beperkte operationele activiteiten en nog geen operationele of financiële schulden.
De zeer beperkte nood aan werkkapitaal die hieruit voortvloeit wordt volledig gedekt door haar
opgehaald kapitaal. Choice co-op is bijgevolg van oordeel dat haar werkkapitaal toereikend is
om aan haar behoeften aan werkkapitaal voor de volgende twaalf maanden te voldoen. Dit
werkkapitaal dient om de administratieve werking van de vennootschap te verzekeren, niet om
participaties te nemen in partnerbedrijven of de uitrol van het Choice platform op zich
rechtstreeks te financieren.

Hiertoe werd het coöperatief kapitaal in deze crowdfunding actie reeds voorafgaand aan de
publicatie van deze aanvulling van 7 november verhoogd. De launch van het platform kan
reeds verwezenlijkt worden op basis van wat er tot op vandaag in de crowdfunding-actie
effectief betaald werd aan verhoging van het coöperatief kapitaal. Wat hierna nog
aangeboden wordt, zal geïnvesteerd worden in de verdere Belgische uitrol en
commercialisatie en in onderhouds- en internationalisatieontwikkelingen en commercialisaties
van het Choice platform door de Choice co-op via haar participaties/partnerbedrijven.
“

6. In Deel II.B. wordt volgende paragraaf gewijzigd:
“

Er hebben zich recent geen wijzigingen van betekenis voorgedaan in de financiële of
handelspositie van Choice co-op, buiten het inschrijven en betalen van de aandelen gedurende
de eerste weken van deze crowdfunding campagne.

“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“

“

Buiten het inschrijven en betalen van de aandelen, tot op vandaag voor een bedrag van €2
miljoen tegen 20 duizend nieuwe aandelen klasse D, en het investeren of committeren tot
investeren van deze fondsen in het Choice project, hebben er zich recent geen wijzigingen van
betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van Choice co-op.
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7. In Deel III.A. wordt volgende paragraaf gewijzigd:
“
De hoofdlijnen van de huidige openbare aanbieding van aandelen door Choice co-op zijn als
volgt:
-

-

-

“

de totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt maximaal 5.000.000 euro, het is
de bedoeling om dit volledige bedrag op te halen;
verdeeld over maximum 50.000 nieuwe D-aandelen;
prijs per aandeel 100 euro;
inschrijving via de inschrijvingspagina op www.choiceco-op.be van 26 februari 2019 tot
26 februari 2020;
goedkeuring en uitgifte aandelen zal periodiek geschieden na goedkeuring door
de Raad van Bestuur, doch uiterlijk op 26 februari 2020.
Er wordt voor €3,5 miljoen voorrang gegeven aan de mensen die voor aanvulling 2
interesse uitten alsook aan de medewerkers en (ex-)leden van de Choice
partnerbedrijven. Choice co-op gaat ervan uit dat dit volledige bedrag zal geplaatst
worden en niet opnieuw zal aangeboden worden. Het publiek mag inschrijven op de
resterende €1,5 miljoen. Indien de tranche van 3.5 Mio EUR niet volledig
ingeschreven wordt door de mensen die daarvoor een voorrang hebben, zal het
uitgelegd worden in een bijkomende aanvulling.
Specifiek te vermelden eigenschappen van de Choice co-op aandelen:
• Het gaat over aandelen van een CVBA die een ongelimiteerde bestaansduur
kennen
• De aandelen kennen zelf geen vaste vergoeding en er bestaat geen vergoeding
voor het uitgeven, plaatsen of beheren van deze aandelen of de investering die ze
vertegenwoordigen
• Beleggers zijn enkel de prijs van de onderschreven aandelen verschuldigd en
dragen geen enkele bijkomende kost gerelateerd met de inschrijving op de aandelen
• De doelstelling van deze crowdfunding actie is het lanceren van het Choice
platform, zelf operationeel en dus rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks via
participaties in de bedrijven die het Choice platform ontwikkelen, commercialiseren
of ermee interfacen.

en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
De hoofdlijnen van de huidige openbare aanbieding van aandelen door Choice co-op zijn als
volgt:
-

de totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt maximaal 5.000.000 euro, het is
de bedoeling om dit volledige bedrag op te halen;

-

ondertussen werd 2.000.000 euro reeds effectief bij het publiek geplaatst, waartegen
reeds 20.000 nieuwe D-aandelen werden uitgegeven;

-

Dus blijft er nog maximaal 3.000.000 euro over die aangeboden wordt aan het
publiek tegen een prijs per aandeel van 150 euro;

-

inschrijving via de inschrijvingspagina op www.choiceco-op.be van 26 februari 2019 tot
26 februari 2020;

-

goedkeuring en uitgifte aandelen zal periodiek geschieden na goedkeuring door
de Raad van Bestuur, doch uiterlijk op 26 februari 2020.

-

Er wordt geen voorrang meer verleend aan bepaalde categorieën. Het publiek mag
dus inschrijven op de resterende €3 miljoen. De voorrang die gegeven werd in de
vorige aanvulling werd uiteindelijk niet uitgevoerd.
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-

“

Specifiek te vermelden eigenschappen van de Choice co-op aandelen:
• Het gaat over aandelen van een CVBA die een ongelimiteerde bestaansduur
kennen
• De aandelen kennen zelf geen vaste vergoeding en er bestaat geen vergoeding
voor het uitgeven, plaatsen of beheren van deze aandelen of de investering die ze
vertegenwoordigen
• Beleggers zijn enkel de prijs van de onderschreven aandelen verschuldigd en
dragen geen enkele bijkomende kost gerelateerd met de inschrijving op de aandelen
• De doelstelling van deze crowdfunding-actie is het lanceren van het Choice
platform, ook zelf operationeel en dus rechtstreeks, maar voornamelijk
onrechtstreeks via participaties in de bedrijven die het Choice platform ontwikkelen,
commercialiseren of ermee interfacen.

8. In Deel III.B. worden de volgende paragrafen gewijzigd:
"
Deze activiteiten kunnen ook rechtstreeks uitgevoerd worden, zonder participaties te nemen.
Een eerste fase zal erin bestaan de launch van het Choice platform uit te voeren. Het voorziene
budget hiervoor, direct voor eigen Choice co-op actie en indirect bij partnerbedrijven voor acties
en voorafbetalingen, bedraagt €1 miljoen. Met launch wordt hier niet enkel een marketing
campagne bedoeld, maar ook effectief het releasen van een eerste versie van de software, in
een eerste fase naar een private groep van gebruikers (consumenten/aandeelhouders Choice
co-op en Brands) en in een tweede fase ook naar het bredere publiek. Dit brengt naast marketing
kosten ook ontwikkelingskosten en content kosten met zich mee.
In een tweede fase zal de rest van het opgehaalde geld geïnvesteerd worden in de verdere uitrol,
commercialisatie en verdere ontwikkeling van het Choice platform door de Choice co-op en haar
participaties/partnerbedrijven. Deze verdere ontwikkeling zal zowel ontwikkeling van nieuwe
functies inhouden zoals beschreven in Deel II.A. 2) alsook het licentiëren en in eigen beheer
aanbieden van extra content.
“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
Een eerste fase zal erin bestaan de launch van het Choice platform uit te voeren. Het voorziene
budget hiervoor, direct voor eigen Choice co-op actie en indirect bij partnerbedrijven voor acties
en voorafbetalingen, bedraagt €1 miljoen. De €2 miljoen die reeds werd opgehaald volstaat
hiervoor.
Op dit ogenblik werd de private beta launch uitgevoerd en bevindt Choice zich in de fase van
bugfixing in samenwerking met een zich stap voor stap uitbreidende community van gebruikers.
Een tweede fase die de launch naar het bredere publiek inhoudt, wordt voorbereid voor dit jaar.
Dit brengt naast marketing kosten ook ontwikkelingskosten en content kosten met zich mee. De
bulk van deze marketing kosten werden op dit ogenblik nog niet opgelopen, wel werden
belangrijke content-kosten zoals de minimum guarantees reeds gedeeltelijk betaald aan
Content.
In een derde fase zal de rest van het opgehaalde geld geïnvesteerd worden in de verdere uitrol,
commercialisatie en verdere onderhouds- en internationalisatieontwikkeling van het Choice
platform door de Choice co-op en haar participaties/partnerbedrijven. Deze verdere ontwikkeling
zal zowel ontwikkeling van nieuwe functies inhouden zoals beschreven in Deel II.A. 2) alsook
het licentiëren en in eigen Choice beheer aanbieden van extra content.
In dat verband kan er al gewezen worden op de sterke interesse van Content zoals bleek uit de
tradeshow MIPCOM in Cannes waar de reacties op Choice zeer positief waren. “
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9. In Deel IV Informatie over het aangeboden beleggingsinstrument wordt volgende
paragraaf gewijzigd
“
De aangeboden beleggingsinstrumenten betreffen aandelen in Choice co-op van de categorie
D. De D-aandelen hebben een nominale waarde van tweehonderd vijftig euro (€ 250) per
aandeel, zoals vastgelegd in de statuten. Ze worden aangeboden in deze aanbieding tegen
honderd euro (€ 100), zoals vastgesteld door de raad van bestuur.
“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
De aangeboden beleggingsinstrumenten betreffen aandelen in Choice co-op van de categorie D.
De D-aandelen hebben een nominale waarde van tweehonderd vijftig euro (€ 250) per aandeel,
zoals vastgelegd in de statuten. Ze worden aangeboden in deze aanbieding tegen honderdvijftig
euro (€ 150), zoals vastgesteld door de raad van bestuur. De prijs werd van € 100 naar € 150
verhoogd omdat de vennootschap oordeelt dat het funding risico sterk gedaald is. Met de
opgehaalde fondsen is de release van het platform immers reeds verzekerd, alsook de minimum
waarborgen voor de drie Vlaamse zendergroepen die gebundeld zullen worden als een plug-in
op het Choice platform.
"
10. In Deel IV Informatie over het aangeboden beleggingsinstrument wordt volgende
paragraaf gewijzigd
“
De rechten, behalve het stemrecht, lopen grotendeels gelijk, maar verschillen tussen de A (vast
kapitaal), B, C, D en E aandelen (variabel kapitaal) wat betreft het voorbehouden van de
aandelen aan specifieke categorieën vennoten.
Zo zijn de D-aandelen voorbehouden aan het publiek buiten de beurs en tot een totaal bedrag
van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR) en hebben elk een nominale waarde van tweehonderd
vijftig euro (250,00 EUR). De nominale waarde van 250 EUR is een symbolische waarde (face
value) waarvan de bedoeling is de theoretische waarde van het project te reflecteren. Het
reflecteert geenszins het deel in het kapitaal dat het aandeel vertegenwoordigt. Bovendien wordt
dit bedrag niet gegrond op de financiële toestand van Choice co-op en komt niet in aanmerking
voor de bepaling van de tegenwaarde van de aandelen in het kader van een mogelijke uittreding
of uitsluiting.
De looptijd van de aangeboden aandelen is in principe onbeperkt. Zij blijven zolang de
vennootschap bestaat. De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
De rechten, behalve het stemrecht, lopen grotendeels gelijk, maar verschillen tussen de A (vast
kapitaal), B, C, D en E aandelen (variabel kapitaal) wat betreft het voorbehouden van de
aandelen aan specifieke categorieën vennoten.
Zo zijn de D-aandelen voorbehouden aan het publiek buiten de beurs en tot een totaal bedrag
van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR) en hebben elk een nominale waarde van tweehonderd
vijftig euro (250,00 EUR), ongeacht de prijs die effectief betaald werd of zal worden. De nominale
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waarde van 250 EUR is een symbolische waarde (face value) waarvan de bedoeling is de
theoretische waarde van het project te reflecteren. Er wordt gewerkt aan de structurering van
Choice NV. Daarbij is het de bedoeling, met inachtneming van de toepasselijke vereisten van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de participatie die de Choice co-op aan zal
gaan houden binnen Choice NV zo te structureren dat ze overeenkomt met de nominale waarde
van €250 per aandeel van de Choice co-op. Op deze manier zou de korting, die aangeboden
wordt aan Choice co-op aandeelhouders, een reële korting binnen het aandeelhouderschap van
Choice NV vertegenwoordigen. Het is dus de bedoeling dat de nominale waarde het deel in het
kapitaal van Choice NV zal gaan vertegenwoordigen, hoewel er hierover vandaag geen zekerheid
of garantie bestaat.
Bovendien wordt dit bedrag niet gegrond op de financiële toestand van Choice co-op en komt
niet in aanmerking voor de bepaling van de tegenwaarde van de aandelen in het kader van een
mogelijke uittreding of uitsluiting. Alle D-aandelen beschikken over dezelfde rechten, ongeacht
de prijs die effectief betaald werd voor zulke aandelen.
De looptijd van de aangeboden aandelen is in principe onbeperkt. Zij blijven zolang de
vennootschap bestaat. De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
“
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