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ASPIRAVI SAMEN CVBA 
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel 
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Deze aanvulling (de “Aanvulling”) op het prospectus voor de openbare aanbieding van aandelen 
van 19 september 2011 (het “Prospectus”) werd op 23 december 2011 door de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten (FSMA) goedgekeurd overeenkomstig artikel 34§2 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. 
 
Deze Aanvulling is onlosmakelijk verbonden met het Prospectus voor de openbare aanbieding van 
aandelen van Aspiravi Samen CVBA, zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten (FSMA) op 19 september 2011. 
 
De goedkeuring van deze Aanvulling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten houdt 
geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand 
van de persoon die ze verwezenlijkt. 
 
Het Prospectus en deze Aanvulling zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Aspiravi 
Samen CVBA te Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel en op de website www.aspiravi-samen.be. 
Het prospectus kan ook aangevraagd worden per e-mail via het e-mailadres aspiravi-
samen@hefboom.be of telefonisch via het nummer 02/265 01 59. Het bestaat enkel in het 
Nederlands. 
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AANVULLING 

 
Deze Aanvulling heeft tot doel de periode voor inschrijving te verlengen tot en met 30 juni 2012, 
onverminderd het recht voor Aspiravi Samen CVBA om de aanbieding op elk moment te stoppen 
bij beslissing van de raad van bestuur gelet op het reeds verzamelde kapitaal.  
 
Het maximumbedrag van de aanbieding (zoals bepaald in Hoofdstuk VI, punt 3.4 en punt 5.1 van 
het Prospectus) is vastgelegd op 2.500.000 EUR, en wordt met huidige Aanvulling ook behouden. 
Op datum van 21 december 2011 was er voor 1.110.625 EUR ingeschreven. De raad van bestuur 
heeft bijgevolg beslist om de oorspronkelijke periode voor inschrijving, die loopt van 2 oktober 
2011 tot en met 30 december 2011, te verlengen tot en met 30 juni 2012. Evenwel kunnen 
inschrijvingen reeds tussentijds door de raad van bestuur worden aanvaard met verzoek tot 
volstorting binnen de 10 dagen na deze aanvaarding. M.a.w. de inschrijvers hoeven niet te 
wachten tot het einde van de verlengde periode van aanbieding om als aandeelhouder aanvaard 
te worden. 
 
Bijgevolg zal het Prospectus aangepast worden in die zin dat het kapitaal wordt opengesteld voor 
inschrijving van 2 oktober 2011 tot en met 30 juni 2012, en dat de raad van bestuur inschrijvingen 
tussentijds kan aanvaarden met verzoek tot volstorting binnen 10 dagen na aanvaarding. De 
wijziging doet zich voor op: 
 

- p. 10, Hoofdstuk II - Samenvatting, “gegevens betreffende de aandelen en de 
intekenvoorwaarden”, alinea 4 en 6; en 

- p. 77, Hoofdstuk VI - Gegevens betreffende de aandelen, “punt 5.1 – Algemene 
intekenvoorwaarden”, alinea 3 en 5. 

 
Beleggers die hebben aanvaard om al vóór de publicatie van deze aanvulling op het Prospectus in 
te schrijven, hebben het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie 
van deze aanvulling in te trekken, per e-mail via aspiravi-samen@hefboom.be. 
 
Aspiravi Samen CVBA verklaart, na alle redelijke maatregelen te hebben genomen om dit te 
verzekeren, dat de informatie in het Prospectus, aangepast via de Aanvulling, voor zover haar 
bekend, in overeenstemming is met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten 
waarvan de vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen.  
 
Aspiravi Samen CVBA, met maatschappelijke zetel te Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel 
vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de 
inhoud van deze Aanvulling. 
 
 


