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1. In Deel III. Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten wordt als eerste punt
toegevoegd:

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 21 juni 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 25 juni 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.

2. In “Deel I Belangrijkste risico’s … “ wordt:
“
1.

Risico op mislukking van één of meerdere activiteiten
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.

2.

Risico van het verdwijnen van de tax shelter regeling of andere politieke
steunmaatregelen
De eerste 250 duizend euro die opgehaald wordt, kan onder de taks shelter wetgeving vallen.
Nochtans is het mogelijk dat in de toekomst wijzigingen in de fiscaliteit dit financiële voordeel
beperkt of geheel laat verdwijnen.

3.

Risico van concentratie van de investeringen

3.1.

Aard van de activa
De investeringen zullen bijna uitsluitend gebeuren in software activiteiten die de
gebruikerservaring van video en televisie consumptie verbeteren, gelicentieerde operatoren
die lagere gereguleerde tarieven kunnen inkopen en firma’s die rechten op content licentiëren.
Een niet-gedegen aanpak door deze vennootschap kan gevolgen hebben voor de waarde van
de aangehouden activa, zonder dat er diversificatie is naar andere activa.

3.2.

Sector
De investeringen gebeuren allen in de Media en Telecom sector, en meer in het bijzonder in
software, content licentiëring en Telecom activiteiten. Het is niet uitgesloten dat de
concurrentie in deze sector bitsiger wordt en aanleiding geeft tot moeilijker onderhandelingen
rond telecom en content diensten en daardoor tot een vermindering van de waarde van de
activa in portefeuille.

3.3.

Geografisch
De investeringen gebeuren in Belgische projecten, met de Belgische sector risico’s van dien.

4.

Risico’s verbonden aan de sector
De Belgische Telecom sector is een gesloten sector, deze proberen open te breken d.m.v. een
coöperatief model houdt risico’s in.

5.

Risico’s verbonden aan de activa
Choice co-op zal investeren in andere bedrijven onder de voorwaarde dat deze bedrijven
voordelige tarieven aan de leden van de coöperatie aanbieden. Dergelijke investeringen kunnen
de vorm van aandelenkapitaal, leningen of andere vormen kennen. Elk van deze activaklassen
houdt haar eigen risico in.

6.

Risico’s verbonden aan het behoud van coöperanten
Coöperanten kunnen (beperkt) uitstappen waardoor de kapitaalbasis van de vennootschap
vermindert en het mogelijke rendement zal dalen, wegens een proportioneel hogere kost voor
de administratie van de vennootschap. Ook kan er dan minder geïnvesteerd worden waardoor
de financiële inkomsten lager zullen uitvallen.

7.

Risico’s verbonden aan de afwezigheid van een liquide openbare markt en
overdrachtsbeperkingen
De aandelen die het voorwerp zijn van deze uitgifte zijn op naam en niet vrij overdraagbaar.
Er is geen open liquide markt waar de aandelen kunnen verhandeld worden. Verkoop van een
aandeel moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur van Choice co-op en neemt tijd
in beslag.

8.

Risico’s verbonden aan het ontbreken van depositobeschermingsregeling
Een aandeel in een cvba is niet hetzelfde als een spaarrekening. Het betreft een risicoproduct
waarbij de mogelijkheid bestaat dat de volledige inleg verloren gaat. De investering is niet
beschermd door de depositobeschermingsregeling.

9.

Risico’s verbonden aan de wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve
vennootschappen of de fiscale wetgeving
Reglementering met betrekking tot onder andere maar niet uitsluitend de fiscale behandeling
van (natura) dividenden, overdraagbaarheid, e.d. kunnen zich voordoen, zonder dat op
voorhand de uitkomst hiervan gekend is.

10.

Risico’s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur
De organisatie van het bestuur en het aandeelhouderschap is verondersteld stabiel te zijn,
maar toekomstige wijzigingen zouden ertoe kunnen leiden dat er moeilijker of geen
eensgezindheid gevonden wordt in de beslissingsorganen, wat de missie van de vennootschap
niet ten goede zal komen. De Raad van Bestuur van Choice co-op zal op onafhankelijke en
discretionaire wijze investeringsbeslissingen kunnen nemen, zonder daartoe de goedkeuring te
moeten vragen van de vennoten.

“

Vervangen door
“
1.

Risico op het verlies van de investering
In geval van faillissement van, of wanprestatie door Choice co-op, lopen de aandeelhouders het
risico om het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Bij tegenvallend
commercieel succes kan deelname aan de liquidatie van de onderneming leiden tot een totaal
verlies van de investering.

2.

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.

3.

Risico van het verdwijnen van de tax shelter regeling en van het feit dat de
taks shelter regeling niet van toepassing zou kunnen zijn
De eerste 250 duizend euro die opgehaald wordt, kan onder de taks shelter wetgeving vallen.
Nochtans is het mogelijk dat in de toekomst wijzigingen in de fiscaliteit dit financiële voordeel
beperkt of geheel laat verdwijnen. Tevens bestaat het risico dat als Choice co-op zelf geen
activiteiten operationeel uitvoert en enkel participaties zou nemen (wat niet de bedoeling is,
maar nog steeds een risico blijft) een eventuele taks shelter regeling niet toegepast zou kunnen
worden.

4.

Risico van concentratie van de investeringen

4.1.

Aard van de activa
De activa van Choice co-op zullen voornamelijk software activiteiten betreffen die de
gebruikerservaring van video en televisie consumptie verbeteren, gelicentieerde operatoren
die lagere gereguleerde tarieven kunnen inkopen en firma’s die rechten op content licentiëren.
Dit concentratierisico houdt onder meer in dat indien tegenvallende resultaten zich zouden
voordoen bij deze activa of bij de onderliggende vennootschappen waarin Choice co-op
geïnvesteerd zou hebben, dit een rechtstreekse invloed zou hebben op de resultaten van
Choice co-op.

4.2.

Sector
De investeringen gebeuren allen in de Media en Telecom sector, en meer in het bijzonder in
software, content licentiëring en Telecom activiteiten. Het is niet uitgesloten dat de
concurrentie in deze sector bitsiger wordt en aanleiding geeft tot moeilijker onderhandelingen
rond telecom en content diensten en daardoor tot een vermindering van de waarde van de
activa in portefeuille en een impact op de resultaten van Choice co-op.

4.3.

Geografisch
De investeringen gebeuren in Belgische projecten, met de Belgische sector risico’s van dien.

5.

Risico’s verbonden aan de sector
De Belgische Telecom sector is een gesloten sector, deze proberen open te breken d.m.v. een
coöperatief model houdt risico’s in. Aangezien de concurrentie hevig is, bestaat het risico dat
er rechtszaken aangespannen worden ter afscherming van bestaande machtsposities. Dit houdt
dan ook een risico in op het ontwikkelen van haar activiteiten door Choice co-op en bijgevolg
op de resultaten van Choice co-op.

6.

Risico’s verbonden aan de activa
Choice co-op zal investeren in andere bedrijven onder de voorwaarde dat deze bedrijven
voordelige tarieven aan de leden van de coöperatie aanbieden. Dergelijke investeringen kunnen
de vorm van aandelenkapitaal, leningen of andere vormen kennen. Elk van deze activaklassen
houdt haar eigen risico in.

7.

Risico’s verbonden aan de afwezigheid van een liquide openbare markt en
niet-overdraagbaarheid
De aandelen zijn niet beursgenoteerd en het is zeer onwaarschijnlijk dat er een actieve markt
voor de aandelen zal ontstaan. De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan
aandeelhouders van de vennootschap (behoudens in geval van terugkoop door de
vennootschap) en mits inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels van het
W. Venn. De aandelen zijn onder levenden of bij overlijden overdraagbaar aan medevennoten
op voorwaarde dat vooraf de goedkeuring van de raad van bestuur wordt verkregen. Ze kunnen
niet onder levenden worden overgedragen aan of door overlijden overgaan op derden, inclusief
de erfgenamen en rechtsopvolgers van de overleden vennoot. Indien de goedkeuring van de
raad van bestuur wordt verkregen, zijn ze niettemin toch overdraagbaar aan derden en kunnen
ze overgaan op personen die voldoen aan de voorwaarden die door de wet en/of door de
statuten zijn vereist om vennoten te zijn. Dit kan voor veel illiquiditeit / niet overdraagbaarheid
zorgen.

8.

Risico’s verbonden aan het ontbreken van depositobeschermingsregeling
Een aandeel in een cvba is niet hetzelfde als een spaarrekening. Het betreft een risicoproduct
waarbij de mogelijkheid bestaat dat de volledige inleg verloren gaat. Vennoten zouden dus
geen beroep kunnen doen op dit fonds in geval van insolvabiliteit van Choice co-op.

9.

Risico’s verbonden aan de wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve
vennootschappen of de fiscale wetgeving – wijziging van het wetboek van
vennootschappen
Reglementering met betrekking tot onder andere maar niet uitsluitend de fiscale behandeling
van (natura) dividenden, overdraagbaarheid, e.d. kunnen zich voordoen, zonder dat op
voorhand de uitkomst hiervan gekend is. Het nieuwe wetboek wordt stapsgewijs van
toepassing vanaf 1 mei 2019. Het Wetboek zal vanaf 1 mei 2019 volledig van toepassing zijn
op nieuwe vennootschappen en verenigingen. Bestaande rechtspersonen kunnen ervoor
kiezen het nieuwe regime vanaf 1 mei 2019 van toepassing te maken. Choice co-op heeft de
intentie niet om voor een vroegere toepassing van de nieuwe bepalingen te kiezen. De
belangrijkste wijziging, namelijk de omvorming van coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid tot vennootschappen zonder kapitaal, vindt echter van rechtswege plaats:
vanaf 1 januari 2020. Vanaf 1 Januari 2020 zal het kapitaal en de wettelijke reserve van
Choice co-op bijgevolg omgezet worden in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening, die kan worden "ontgrendeld" door een statutenwijziging.

10.

Risico’s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur
De organisatie van het bestuur en het aandeelhouderschap is verondersteld stabiel te zijn,
maar toekomstige wijzigingen zouden ertoe kunnen leiden dat er moeilijker of geen
eensgezindheid gevonden wordt in de beslissingsorganen, wat de missie van de vennootschap
niet ten goede zal komen. De Raad van Bestuur van Choice co-op zal op onafhankelijke en
discretionaire wijze investeringsbeslissingen kunnen nemen, zonder daartoe de goedkeuring te
moeten vragen van de vennoten.

11.

Funding risico – draagwijdte van het werkkapitaal
Het risico bestaat dat de vennootschap zich niet voldoende kan financieren in deze crowd
funding ronde en in toekomstige financieringsrondes. Hoewel een belangrijke eerste drempel
gehaald werd, namelijk het financieren van de launch, neemt dit niet weg dat het funding risico

naar de toekomst blijft bestaan. Het risico is dan dat Choice co-op moeilijkheden ondervindt
om haar activiteiten te ontwikkelen. Het huidige werkkapitaal van Choice co-op dekt de
behoeften van Choice co-op voor de volgende twaalf maanden omwille van de zeer beperkte
nood aan werkkapitaal van Choice co-op. Op basis van haar huidige werkkapitaal zal Choice coop niet in staat zijn om haar activiteiten te ontwikkelen zoals beschreven in de huidige
informatienota. .
Geen dividendpolitiek
Choice co-op hanteert geen actieve dividendpolitiek. In het verleden heeft Choice co-op nog
geen enkele dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Er zijn ook geen plannen om dit in de
toekomst wel te doen.

12 .

Risico met betrekking tot het behoud van coöperanten en tot de
terugbetalingscapaciteit in geval van uittreding
Choice co-op is voor haar werkingsmiddelen aangewezen op het coöperatief kapitaal. De
mogelijkheid bestaat dat de omstandigheden dusdanig evolueren dat een significant groep
coöperanten gebruik maakt van het recht om uit te treden. Het risico bestaat dat indien een
groot aantal coöperanten gelijkstijdig wenst uit te treden, Choice co-op op dat moment niet over
voldoende liquide middelen beschikt om de tegenwaarde van de aandelen te betalen.

13.

Risico met betrekking tot uittreding
Een vennoot kan alleen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar uit de vennootschap
treden of om de gedeeltelijke terugkoop van zijn aandelen verzoeken. Deze terugneming of
uittreding is echter alleen toegestaan indien ze niet voor gevolg heeft dat:
het maatschappelijk kapitaal daardoor daalt tot een bedrag dat lager ligt dan het vaste
gedeelte dat door deze statuten is vastgesteld;
het netto-actief zoals bepaald in artikel 429 van het Wetboek van Vennootschappen
vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de
statuten vastgelegd of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden
gebracht wat door de raad van bestuur wordt bepaald;
het aantal vennoten hierdoor daalt tot minder dan drie;
de financiële situatie en/of de werking van de vennootschap daar naar eigen goeddunken
van de raad van bestuur onder zou lijden;
zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben;
de liquiditeitspositie van de vennootschap daalt onder een niveau door de raad van bestuur
bepaald.
Intrekkingen van stortingen zijn niet toegestaan.

14.

Risico met betrekking tot eventuele uitsluiting
Elke vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in het huishoudelijk reglement
vermelde reden uitgesloten worden. De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur
op basis van een gemotiveerde beslissing. De uitsluiting wordt in het register van aandelen
overgeschreven. De uitgesloten vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen.

15.

Risico met betrekking tot de waarde van de aandelen in geval van uittreding of van
uitsluiting
De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot heeft recht op de uitkering van de
tegenwaarde van zijn aandelen zoals blijkt uit de cijfers van de balans van het lopende boekjaar
die naar behoren is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennoten, inclusief –
tenzij in geval van uitsluiting – een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend
geval verminderd met de belastingen die mogelijk op de terugbetaling verschuldigd zijn. Dit

houdt een risico in dat de tegenwaarde in dergelijk geval lager ligt dan de prijs die betaald werd
voor het aandeel.
Zoals beschreven in artikel 16 van de statuten hebben, in geval van overlijden, faillissement,
kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, zijn erfgenamen, schuldeisers
of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig
artikel 15 van de statuten. De betaling vindt plaats volgens de voorwaarden die in dat artikel
zijn beschreven.

16.

Risico met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vennoten op basis van art. 371
W.venn
Uittredende of uitgesloten vennoten blijven gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor
alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens
dewelke de uittreding of de uitsluiting plaatsvindt. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het
bedrag waarvoor de betrokkene als vennoot had ingeschreven.

“

3. In Deel II.A.2) wordt volgende paragraaf gewijzigd
“
De missie van Choice co-op is de werving van coöperatief kapitaal met het oog op de investering
daarvan in drie soorten bedrijven / activiteiten:
“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
De missie van Choice co-op is de werving van coöperatief kapitaal met het oog op de investering
daarvan in drie soorten bedrijven / activiteiten, met het oog op de lancering, uitrol en
commercialisering van het Choice platform, in eigen beheer of via partnerbedrijven:
“
4. In Deel II.A.2) worden onderaan de volgende 2 paragrafen toegevoegd
“
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.
“
5. 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), Philip Vandormael (32) en Holybrain BVBA (11) die elk dus meer dan
5% bezitten.
“
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, 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.
“
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6. In Deel II.A.5) worden op het einde de volgende 2 zinnen toegevoegd:

“

“

Er is geen belangenconflict tussen de vennootschap en zijn aandeelhouders en er is geen
belangenconflict tussen de vennootschap en de Raad van Bestuur.
De vennootschap heeft nog geen commissaris benoemd.
7. In Deel II.B. wordt volgende paragraaf gewijzigd:

“

Choice co-op is van oordeel dat haar werkkapitaal toereikend is om aan haar behoeften
voor de volgende twaalf maanden te voldoen.

“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
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.
“
8. 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.

“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
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.
“
9. 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 minder dan 5.000.000 euro;
verdeeld over maximum 50.000 nieuwe D-aandelen;
prijs per aandeel 100 euro;
8

“

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.

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;
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.

10. In Deel III.A. wordt de volgende paragraaf gewijzigd:
“
Een inschrijving kan niet worden herroepen. Bij online intekening gebeurt het volstorten van de
aandelen in Choice co-op via debitering van de bankrekening van de inschrijver. Daarbij verzoekt
de kandidaat-inschrijver uitdrukkelijk om de intekening op de aandelen in Choice co-op
onmiddellijk en volledig uit te voeren en erkent de kandidaat-inschrijver dat hij/zij het recht om
de overeenkomst te herroepen verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.
“
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“
Bij intekening gebeurt het volstorten van de aandelen in Choice co-op onmiddellijk via debitering
van de bankrekening van de inschrijver en worden de ingeschreven aandelen onmiddellijk
daarna, na de goedkeuring door de raad van bestuur, geleverd via de inschrijving in het register
van de vennootschap. Daarbij verzoekt de kandidaat-inschrijver uitdrukkelijk om de intekening
op de aandelen in Choice co-op onmiddellijk en volledig uit te voeren en erkent de kandidaat9

inschrijver dat hij/zij het recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra de
overeenkomst volledig is uitgevoerd.
De Raad van Bestuur heeft het recht vennoten te aanvaarden of te weigeren, zonder enig
verhaal, zoals beschreven in de statuten, waarna de gestorte gelden zullen teruggestort worden
zonder interesten (maar vóór de inschrijving in het register van de vennootschap). Op dit
ogenblik zijn er nog geen toetredingsvoorwaarden bepaald.
“
11. In Deel III.B. worden de volgende paragrafen onderaan toegevoegd:
“
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.
“

12. 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. Ze worden aangeboden in deze aanbieding tegen honderd euro (€ 100).
De D-aandelen zijn aandelen in Choice co-op die een eigendomsrecht op een deel van het
maatschappelijk kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen. Dit betekent dat de houder
van een aandeel een vennoot of coöperant wordt van Choice co-op.
De aandelen zijn niet genoteerd, niet op een gereglementeerde markt, ook niet op een MTF
(Multilateral Trading Facility of Multilaterale handelsfaciliteit). Hoe wel dit voor de toekomst
niet uit te sluiten valt, wordt het ook op geen enkele wijze gegarandeerd. De aandelen zijn
bijgevolg niet zonder meer verhandelbaar. Wel wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een
notering van het aandeel op Euronext.
“
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 honderd euro
(€ 100), zoals vastgesteld door de raad van bestuur.
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De D-aandelen zijn aandelen in Choice co-op die een eigendomsrecht op een deel van het
maatschappelijk kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen. Dit betekent dat de houder
van een aandeel een vennoot of coöperant wordt van Choice co-op.
De aandelen van Choice co-op zijn niet genoteerd, niet op een gereglementeerde markt, ook
niet op een MTF (Multilateral Trading Facility of Multilaterale handelsfaciliteit). De aandelen zijn
bijgevolg niet zonder meer verhandelbaar.
Deze crowdfunding aanbieding vormt op geen enkele manier een aanbod voor een andere,
toekomstige aandelenuitgifte, privaat of publiek. Een notering in de toekomst kan overwogen
worden, na afloop of stopzetting van dit aanbod en dit met vermelding van volgende
aandachtspunten:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)

(vii)
(viii)

Er wordt geen garantie gegeven dat een notering effectief zal gebeuren;
Dit zal desgevallend een verandering van de maatschappelijke vorm vereisen
genomen met een meerderheid van 4/5 van de stemmen op de algemene
vergadering; alternatief zou ook een dochteronderneming naar de beurs gebracht
kunnen worden waar bestaande Choice co-op aandeelhouders die willen exiten,
hun aandelen tegen kunnen inruilen;
Een dergelijke eventuele transactie zou dan de publicatie van een prospectus,
goedgekeurd door de FSMA vereisen;
Dat er vandaag wel een intentie maar geen garantie bestaat dat bestaande
aandeelhouders hun aandelen in een dergelijke toekomstige transactie kunnen
verkopen;
Dat er geen enkele garantie of indicatie over de waardering van een dergelijke
eventuele toekomstige transactie bestaat;
Dat een dergelijke eventuele toekomstige notering ook zou kunnen plaats vinden
niet op een gereglementeerde markt, maar op een MTF met potentieel lagere
liquiditeit en waardering;
Dat een dergelijke eventuele toekomstige transactie niet meer dan een intentie is
en er geen garanties of formele engagementen hieromtrend gegeven worden.
Elke vergelijking qua liquiditeit of waardering met gelijkaardige transacties die de
ondernemers achter Choice co-op in het verleden deden met andere bedrijven niet
opgaat.

“
13. In Deel IV Informatie over het aangeboden beleggingsinstrument wordt volgende
paragraaf gewijzigd
“
De rechten, behalve het stemrecht, verschillen tussen de A (vast kapitaal), B, C, D en E
aandelen (variabel kapitaal).
“
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). 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
11

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.
“
14. In Deel Informatie over het aangeboden beleggingsinstrument worden onderaan de
volgende paragrafen toegevoegd:
“
De aandelen zijn gewone aandelen die als laatste in de kapitaalstructuur staan in geval van
insolventie. De categorie D-aandelen, die hier worden aangeboden, staan in gelijke rang "pari
passu" met de categorieën A, B, C en E aandelen.
Choice co-op heeft geen actief dividendbeleid.

In het algemeen worden dividenden uitgekeerd
binnen 9 maanden na afloop van het vorige boekjaar. Nochtans zijn er geen plannen bij Choice
co-op om dividenden uit te keren in de toekomst.
“
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