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GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN.
12 juni 2020

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 LOOPT HET RISICO
GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN
INDIEN HIJ DAT ZOU WENSEN.
DE INHOUD VAN DEZE INFORMATIENOTA IS GEBASEERD OP DE WETGEVING EN DE
STATUTEN ZOALS DEZE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET OGENBLIK VAN GOEDKEURING VAN
DEZE INFORMATIENOTA. INDIEN DE STATUTEN VAN ECO2050 WIJZIGEN, ZAL DE
INFORMATIENOTA, WAAR RELEVANT, IN HET LICHT VAN DEZE WIJZIGINGEN MOETEN
WORDEN GELEZEN. ELKE BELANGRIJKE NIEUWE ONTWIKKELING ZAL AANLEIDING GEVEN
TOT EEN AANVULLING OP DE INFORMATIENOTA.
DE RAAD VAN BESTUUR HEEFT EEN TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
SAMENGEROEPEN OP 30 JUNI 2020, DAAR DE EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING OP 12 JUNI 2020 NIET HET VEREISTE AANWEZIGHEIDSQUORUM HAALDE, MET
DE VOLGENDE AGENDA:
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1. WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 17, 19, 24, 33, 34, 44 EN 46 VAN DE STATUTEN
2. INVOEGEN VAN EEN NIEUW ARTIKEL 35 EN ARTIKEL 36 IN DE STATUTEN
3. BIJZONDERE VOLMACHT
VOORSTEL VAN BESLUIT VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WORDT
GEVOEGD IN BIJLAGE.
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1

BELANGRIJKSTE RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE UITGEVENDE INSTELLING
EN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN
VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING

Algemeen
Aan elke belegging in effecten zijn per definitie risico’s verbonden. Mogelijke risicofactoren die
betrekking hebben op de uitgifte van de B-aandelen, aan ECO2050 en aan de sector waarin zij actief
is, worden hieronder beschreven.
Als aandeelhouder loopt u het risico om een deel of het geheel van de geïnvesteerde middelen in
ECO2050 te verliezen. Alvorens in te schrijven op B-aandelen dienen potentiële beleggers de
volledige informatienota te lezen, en in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in Deel 1 in
overweging te nemen. De in de statuten geformuleerde doelstelling en de aard van de activiteiten die
daaruit voortvloeien, brengen een aantal risico’s met zich mee. Het beleid van ECO2050 is erop
gericht deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen zonder dat ze daarbij volledig kunnen worden
uitgesloten.
De volgorde waarin de risico’s zijn opgenomen in deze informatienota is geen weergave van de
waarschijnlijkheid waarin deze zich kunnen voordoen noch van de omvang van de mogelijke impact
op de B-aandelen. Risico’s die op dit ogenblijk niet gekend zijn door ECO2050 of waarvan ECO2050
op heden van oordeel is dat hun impact beperkt is, kunnen in de toekomst wel een nadelige impact
hebben op uw investering.
ECO2050 wenst er dan ook op te wijzen dat een kandidaat-inschrijver zelf dient in te staan voor een
voldoende spreiding van zijn/haar vermogen en dat een investering in B-aandelen dient te worden
aanzien als een onderdeel van een ruimere (gespreide) beleggingsportefeuille.
1.1

RISICOFACTOREN EIGEN AAN ECO2050

-

Risico’s verbonden aan de aard en de waarde van de aangeboden B-aandelen. De
aangeboden effecten zijn aandelen en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan
het eigen vermogen van de uitgevende instelling. De aandeelhouder die is uitgesloten of
de aandeelhouder waarvan aandelen worden teruggenomen, heeft recht op een
scheidingsaandeel (berekend zoals uiteengezet in 4.4.2). De aandelen geven zodoende
recht op eventuele meerwaarde of reserves, maar de aandeelhouders delen mogelijks ook
in eventuele boekhoudkundige minderwaardes van de aandelen. Ook in het geval van
faillissement en ontbinding met vereffening van ECO2050 lopen de aandeelhouders het
risico dat ECO2050 het scheidingsaandeel niet of niet integraal kan terugbetalen.

-

Risico’s verbonden aan de uittredingen van aandeelhouders. Het risico bestaat dat indien
een groot aantal coöperanten gelijktijdig wenst uit te treden, ECO2050 op dat ogenblik niet
over voldoende liquide middelen beschikt om aan alle uittredende aandeelhouders het
scheidingsaandeel te betalen en dat zij de uitbetaling tijdelijk dient uit te stellen.

-

Risico’s verbonden aan de afwezigheid van een liquide openbare markt en de statutaire
overdrachtsbeperkingen. B-aandelen zijn niet genoteerd en zullen niet genoteerd worden
op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit (MTF). De overdracht,
de uittreding of terugneming van B-Aandelen zijn wettelijk en statutair beperkt (zie 4.4)
waardoor het risico bestaat dat een B-aandeelhouder niet, of niet onmiddellijk, kan uittreden
uit ECO2050, en daardoor niet of niet onmiddellijk aanspraak kan maken op een
scheidingsaandeel of op de door hem geïnvesteerde inbreng.
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-

Risico’s verbonden aan de afwezigheid van een depositobeschermingsregeling. Aandelen
van ECO2050 komen niet in aanmerking voor de waarborg van het Beschermingsfonds
voor deposito’s en financiële instrumenten voorzien door de wet van 17 december 1998 tot
oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot
reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten.
Bij insolvabiliteit van ECO2050 kunnen aandeelhouders geen beroep doen op voornoemde
waarborg.

-

Risico’s verbonden aan de wijziging van het reglementaire of fiscaal statuut van ECO2050.
Een wijziging in de regelgeving in de toekomst, mogelijke initiatieven gericht op (erkende)
coöperatieve vennootschappen met inbegrip van het fiscaal statuut, kan een negatieve
invloed hebben op de werking van ECO2050, en mogelijks op de aantrekkelijkheid van de
aandelen. Een algemene wijziging in de fiscale wetgeving kan een impact hebben op het
rendement van de aandeelhouders van ECO2050.

-

Risico’s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur. De
aangeboden aandelen zijn B-aandelen die recht geven op één stem per aandeel op de
algemene vergadering. Naast B-aandelen, heeft ECO2050 reeds A-aandelen en Caandelen uitgegeven en bestaat de mogelijkheid dat D-aandelen worden uitgegeven. De
raad van bestuur bestaat uit minimum 2 en maximum 8 bestuurders, waaronder maximum
2 A-bestuurders, 4 B-bestuurders en 2 C-bestuurders. Zowel binnen de raad van bestuur,
als binnen de algemene vergadering zijn er bepaalde sleutelbeslissingen die genomen
dienen te worden met een meerderheid binnen elk van de categorieën A, B en C van
bestuurders en A, B, C en D van de aandeelhouders. Het risico bestaat dat bijgevolg
bepaalde beslissingen met een meerderheid binnen de categorie van B-aandeelhouders of
B-bestuurders niet worden goedgekeurd bij gebrek aan instemming binnen de categorie
van A, C en/ of D aandeelhouders of A en/ of C bestuurders.

1.2

RISICOFACTOREN EIGEN AAN DE FINANCIERINGSACTIVITEIT VAN ECO2050

-

Risico’s verbonden aan de onvolledige opname van het leningsbedrag door Z-Kracht. Alle
door ECO2050 naar aanleiding van deze aanbieding opgehaalde gelden zullen bij Z-Kracht
worden geïnvesteerd onder de vorm van een achtergestelde lening met een looptijd tot 1
juni 2024 tegen een vaste (3 jaar) en vervolgens variabele (2 jaar) intrestvoet. Het niet
volledig opnemen van het ontleende bedrag zal een negatief gevolg hebben op de
vooropgestelde inkomsten uit intresten en bijgevolg op de liquiditeitspositie en het resultaat
van ECO2050.

-

Risico’s verbonden aan de achtergestelde aard van de Leningsovereenkomst. De lening
aan Z-Kracht betreft een achtergestelde lening waardoor in geval van faillissement of
vereffening van Z-Kracht, ECO2050 slechts na bepaalde bevoorrechte schuldeisers komt
en slechts voorrang heeft ten aanzien van de aandeelhouders van Z-Kracht.

-

Kredietrisico. ECO2050 zal haar inkomsten in eerste instantie voornamelijk genereren uit
rendement op de achtergestelde lening aan Z-Kracht. ECO2050 is afhankelijk van de
prestaties van Z-Kracht en ruimer van de prestaties van de (operationele) ondernemingen
waarin Z-Kracht participeert of waaraan Z-Kracht een financiering heeft toegekend, steeds
in de sector van de hernieuwbare energie, en meer specifiek de offshore windparken. De
financiële opbrengsten uit deze lening zullen ECO2050 in de eerste plaats in staat moeten
stellen om de operationele kosten te vergoeden en vervolgens, in de mate van het
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mogelijke, een dividend toe te kennen aan haar aandeelhouders. Gezien het feit dat de
Leningsovereenkomst (voorlopig) de enige bron van inkomsten betreft van ECO2050,
vormt de aflossings- en terugbetalingscapaciteit van Z-Kracht een ernstig risico voor
ECO2050. Ter informatie wordt in bijlage de jaarrekening van Z-Kracht van het laatste
boekjaar gevoegd.
-

Risico’s verbonden aan de beperkte financiële informatie omtrent de operationele
vennootschappen. Het risico bestaat dat ECO2050 onvoldoende op de hoogte is van de
financiële situatie van de operationele vennootschappen waarin zij (rechtstreeks dan wel
onrechtstreeks) investeert. ECO2050 heeft immers geen andere informatie over de
financiële situatie van de operationele vennootschappen, anders dan de publieke
informatie en de tussentijdse rapporteringen die de operationele vennootschappen aan de
raad van bestuur van ECO2050 ter beschikking stelt.

-

Risico’s verbonden aan de variabele intrestvoet. De intrestvoet van de
Leningsovereenkomst is gedeeltelijk prestatiegebonden. Vanaf 1 juni 2022 bestaat de
intrestvoet uit een vast en variabel gedeelte. Het variabel gedeelte wordt bepaald door de
totale geproduceerde groene stroom (netto) van het SeaMade windpark over het
voorgaande kalenderjaar. Indien het windpark meer of minder elektriciteit opwekt, zal de
intrestvoet hoger of lager zijn (zie 3.2).

-

Risico’s verbonden aan eventuele toekomstige investeringen. Hoewel alle door ECO2050
naar aanleiding van deze aanbieding opgehaalde gelden zullen worden geïnvesteerd onder
de vorm van een achtergestelde lening aan gekende voorwaarden, kan ECO2050 geen
nieuwe investeringen garanderen in de toekomst. Evenmin is ECO2050 gebonden om
toekomstige middelen, afkomstig uit nieuwe kapitaalrondes of uit terugbetaling van
uitstaande leningen, op dezelfde wijze te investeren. ECO2050 kan dan ook in de toekomst
besluiten tot het nemen van participaties in vennootschappen actief in de sector van
hernieuwbare energie. Zulke participaties zijn uit hun aard onvoorspelbaarder en aan
andere risico’s onderworpen dan het financieren via leningen.

-

Risico’s verbonden aan de concentratie van de investeringen. Toekomstige investeringen
van ECO2050 zullen zich steeds beperken tot de sector van de hernieuwbare energie. Dit
houdt in dat wanneer de risico’s eigen aan de sector zich zouden realiseren of wanneer
politieke, economische of regelgevende omstandigheden met betrekking tot de sector
zouden wijzigen, dit een invloed heeft of kan hebben op de resultaten van ECO2050.
Daarenboven concentreren ook de activiteiten van Z-Kracht zich tot de sector van de
hernieuwbare energie en voornamelijk in een geografisch beperkt gebied (de offshore
windmolenparken voor de Belgische kust).

1.3

RISICOFACTOREN EIGEN AAN DE SECTOR VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIE

Risicofactoren eigen aan de sector van de hernieuwbare energie houden in eerste instantie een
onrechtstreeks risico in voor ECO2050 aangezien deze risico’s een impact kunnen hebben op de
terugbetalingscapaciteit van Z-Kracht. Indien ECO2050 in de toekomst rechtstreeks zou participeren
in vennootschappen actief in de sector van de hernieuwbare energie, worden dit rechtstreekse
risicofactoren.
De voornaamste risico’s eigen aan de sector van de hernieuwbare energie zijn, onder meer:
-

Risico’s verbonden aan de hoge schuldfinanciering in de sector. De hoge
schuldfinanciering van de sector houdt het risico in dat naarmate de schuldfinanciering
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toeneemt, ook het risico toeneemt dat een operationele vennootschap bij tegenvallende
resultaten niet in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen na te komen.
-

Risico’s verbonden aan natuurrampen. Natuurrampen kunnen de activiteiten en de
financiële resultaten van de operationele vennootschap negatief beïnvloeden.

-

Risico’s verbonden aan de realisatie en uitbating van het project. Tijdens de realisatie en
de uitbating van een project kunnen zich diverse moeilijkheden voordoen. Problemen
tijdens de bouwfase of aansprakelijkheden voor reeds gerealiseerde projecten kunnen
extra kosten met zich meebrengen voor de operationele vennootschap. Mechanische
defecten of technische storingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het project.
Verder kunnen de te nemen maatregelen en de gevolgen naar aanleiding van het
Coronavirus mogelijks een ongekend risico inhouden.

-

Risico’s verbonden aan het windaanbod. Tijdens de levensduur van het project bestaat de
kans dat er minder windaanbod is dan voorzien en het project bijgevolg minder rendabel is
dan verwacht.

-

Risico’s verbonden aan verzekeringen. Het risico bestaat dat bepaalde verliezen of
bepaalde schade niet of niet voldoende wordt gedekt onder een afgesloten
verzekeringspolis.

-

Risico’s verbonden aan veranderende regelgeving. De steeds veranderende regelgeving
(met inbegrip van het steunregime) kan aanleiding geven tot bijkomende (exploitatie)
kosten of bijkomende voorwaarden of beperkingen inzake de verkregen goedkeuringen en
vergunningen.

-

Risico’s verbonden aan substantiële schommelingen in de marktprijzen van elektriciteit.
Substantiële schommelingen in de marktprijzen van elektriciteit kunnen een aanzienlijk
nadelig effect hebben op de bedrijfsactiviteiten, financiële positie, vooruitzichten en/of
bedrijfsresultaten van de operationele vennootschap.

2

INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANBIEDER VAN DE
BELEGGINGSINSTRUMENTEN

2.1

IDENTITEIT VAN DE UITGEVENDE INSTELLING

2.1.1

ECO2050

Naam:
Rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:

ECO2050
Erkende coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
0699.503.028

Website:

www.eco2050.be

ECO2050 betreft een coöperatieve vennootschap die is erkend krachtens artikel 5 van de Wet van
20 juli 1955 houdende de instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie. ECO2050 werd
erkend in het Ministerieel Besluit van 12 april 2019 tot erkenning van de coöperatieve vennootschap
ECO2050 CVBA. De erkenning is voor onbepaalde duur vanaf 1 maart 2019 toegekend.
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2.1.2

Beschrijving van de activiteiten van ECO2050

ECO2050 heeft als voorwerp duurzame oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen,
met een focus op hernieuwbare energie. ECO2050 wenst de betrokkenheid en de maatschappelijke
interesse van haar aandeelhouders en het ruime publiek te verhogen en te verbreden bij het voeren
van haar beleid. ECO2050 wenst dit ondermeer te realiseren door een kenniscentrum uit te bouwen
voor lokale energiegemeenschappen (LEC).
ECO2050 wil deze doelstelling realiseren via:
•

in eerste instantie: het ophalen van middelen bij het publiek en het ter beschikking stellen
van deze gelden aan operationele of holding vennootschap(pen) actief in de sector van
hernieuwbare energie door middel van (achtergestelde) leningen;

•

in tweede instantie: het nemen van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in
operationele of holding vennootschappen actief in de sector van hernieuwbare energie in ruil
voor aandelen of gelijkaardige instrumenten; en

•

het sensibiliseren en vergroten van de betrokkenheid van haar aandeelhouders en burgers
bij de transitie naar een meer duurzame energieopwekking door infosessies en andere
ledenactiviteiten te organiseren.

2.1.3

Personen die meer dan 5% van de uitgegeven aandelen in bezit hebben

Nuhma CVBA, met maatschappelijke zetel te Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, en
ondernemingsnummer 0472.325.068 (hierna ‘Nuhma’), die het initiatief tot oprichting van ECO2050
heeft genomen, houdt 4.380 A-aandelen in ECO2050 die, op datum van 15 juni 2020, 6,32% van de
uitgegeven aandelen en het corresponderende eigen vermogen vertegenwoordigen. Indien het
huidige aanbod volledig wordt onderschreven zal dit aandeel verwateren tot minder dan 5%.
Efin BV, met maatschappelijke zetel te Noordlaan 9, 8820 Torhout, en ondernemingsnummer
0472.244.597 houdt 4.405 C-aandelen in ECO2050 die, op datum van 15 juni 2020, 6,36% van de
uitgegeven aandelen en het corresponderende eigen vermogen vertegenwoordigen. Indien het
huidige aanbod volledig wordt onderschreven zal dit aandeel verwateren tot minder dan 5%.
2.1.4

Transacties van wezenlijk belang tussen ECO2050 en Nuhma

ECO2050 en Nuhma (of een aan haar verbonden partij) hebben geen onderlinge transacties van
wezenlijk belang verricht sedert de oprichting, anders dan een kapitaalsverhoging van ECO2050
door inbreng in geld.
2.1.5

Identiteit van de leden van het wettelijk bestuursorgaan, van de afgevaardigde voor het
dagelijks bestuur

De raad van bestuur dient te bestaan uit minstens 2 en hoogstens 8 bestuurders. De meerderheid
van de A-aandeelhouders mogen kandidaten voordragen voor de invulling van maximum 2
bestuursmandaten (‘A-bestuurders’). De meerderheid van de B-aandeelhouders mogen kandidaten
voordragen voor de invulling van maximum 4 bestuursmandaten (‘B-bestuurders’). De meerderheid
van de C-aandeelhouders mogen kandidaten voordragen voor de invulling van maximum 2
bestuursmandaten (‘C-bestuurders’).
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Op datum van publicatie van deze informatie nota is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
Bestuurder
Peter Jans
Ludo Kelchtermans
Stefan Agten
Jo Geebelen (voorzitter)
Lieven Stalmans
Thomas Zwaenepoel
Stephan Claerhout
Toon Vancoillie

Klasse
A
A
B
B
B
B
C
C

Nuhma, vast vertegenwoordigd door Ludo Kelchtermans, is als algemeen directeur belast met het
dagelijks bestuur.
2.1.6

Bezoldiging van de bestuurders en de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur

De huidige bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De algemene vergadering kan
beslissen het mandaat van bestuurder te bezoldigen, voor zover de eventuele vergoeding van de
bestuurders niet bestaat uit een deelname in de winst van de vennootschap.
2.1.7

Veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014

De in 2.1.5 bedoelde personen hebben geen veroordeling opgelopen als bedoeld in artikel 20 van
de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen.
2.1.8

Belangenconflicten

Sinds de oprichting deden zich twee mogelijke (functionele) belangenconflicten voor:
- het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst met Nuhma; en
- het afsluiten van de leningsovereenkomst met Z-Kracht.
Wat de beslissingen betreft tot het vastleggen van de voorwaarden waaraan de achtergestelde lening
tussen ECO2050 enerzijds en Z-Kracht anderzijds kon worden verstrekt, diende de
belangenconflictenprocedure van artikel 523 W.Venn./ 6:64 WVV niet te worden toegepast, gezien
zich geen vermogensrechtelijk strijdig belang stelt in hoofde van de bestuurders.
De dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Nuhma heeft betrekking op de (in de meest ruime
zin) administratieve, boekhoudkundige, financiële en juridische dienstverlening, met inbegrip van het
beheer van het aandeelhoudersbestand en de uitoefening van een mandaat als algemeen directeur,
belast met het dagelijks bestuur. Nuhma ontvangt voor haar dienstverlening een marktconforme
vergoeding. Ook bij het sluiten van deze dienstverleningsovereenkomst, diende de
belangenconflictenprocedure van artikel 523 W.Venn./ 6:64 WVV niet te worden toegepast, gezien
zich geen vermogensrechtelijk strijdig belang stelt in hoofde van de bestuurders.
De raad van bestuur is van mening dat deze overeenkomsten (i) geen bepalingen, voorwaarden of
modaliteiten bevatten die vallen buiten het kader van de in de praktijk gangbare (en redelijke)
bepalingen voor een diensten- of leningsovereenkomst van dat type en (ii) nuttig zijn voor de
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continuïteit en de verdere ontwikkeling van de activiteiten van ECO2050. De raad van bestuur is
derhalve van mening dat beide overeenkomsten verantwoord zijn en in het belang van ECO2050.
2.1.9

Commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door Gert VANHEES.
Het mandaat van de commissaris zal eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering in 2021.
2.2

FINANCIELE INFORMATIE ECO2050

2.2.1

Jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren

De jaarrekeningen inclusief commissarisverslagen over de voorbije 2 boekjaren, afgesloten per 31
december 2018 en per 31 december 2019, zijn aangehecht als bijlage.
2.2.2

Werkkapitaal

Het werkkapitaal van ECO2050 is toereikend om aan haar behoeften te voldoen voor de volgende
12 maanden die volgen op de publicatiedatum van deze informatienota.
2.2.3

Overzicht eigen vermogen en schuldenlast

ECO2050 heeft geen financiële schulden. De statuten van ECO2050 voorzien niet in een
onbeschikbaar deel van het eigen vermogen (anders dan de wettelijk voorgeschreven reserve).
2.2.4

Wijziging in de financiële of handelspositie sinds afsluiten laatste boekjaar

Na de sluiting van de jaarrekening is de vennootschap onderhevig aan de maatregelen en gevolgen
naar aanleiding van het Coronavirus. De raad van bestuur is van mening dat de financiële en/ of
handelspositie van de vennootschap hierdoor evenwel niet materieel wijzigen.

3

INFORMATIE OVER DE AANBIEDING

3.1

BESCHRIJVING VAN DE AANBIEDING

3.1.1

Totaalprijs van de aanbieding

Het maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht, bedraagt 5.000.000 EUR.
3.1.2

Tijdschema van de aanbieding

De inbrengen worden doorlopend opgehaald voor een periode vanaf 15 juni 2020 tot en met 31
december 2020, onverminderd het recht van ECO2050 om de aanbieding op elk moment in te
trekken of op te schorten bij beslissing van de raad van bestuur.
De mogelijkheid om in te schrijven op B-aandelen via de website van ECO2050 zal per 27 december
2020 stopgezet worden opdat ECO2050 de betalingen van de inschrijvingen ten laatste op 31
december 2020 kan ontvangen.
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3.1.3

Modaliteiten van de aanbieding

Doelpubliek en intekenproces
Zowel meerderjarige natuurlijke personen als maatschappen, een organisatie zonder
rechtspersoonlijkheid, die de doelstellingen van ECO2050 onderschrijven en die door de raad van
bestuur worden aanvaard, kunnen intekenen op de aangeboden B-aandelen.
Intekenen op de aangeboden B-aandelen kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier
beschikbaar op de website www.eco2050.be. Het verzoek tot inschrijving is onherroepelijk.
Een kandidaat-inschrijver die geen bericht van niet-aanvaarding heeft ontvangen uiterlijk twee
maanden na datum van inschrijving (i.e. de datum waarop de rekening van ECO2050 wordt
gedebiteerd), wordt geacht aanvaard te zijn met terugwerkende kracht. De raad van bestuur mag de
aanvaarding enkel om objectieve en niet-discriminerende redenen weigeren.
De aanvaarding houdt in dat de aandeelhouder instemt met de statuten en in voorkomend geval met
de huishoudelijke reglementen. De gecoördineerde statuten, en in voorkomend geval de
huishoudelijke reglementen, kunnen worden geraadpleegd op de website www.eco2050.be.
Indien de raad van bestuur de aanvaarding van een kandidaat-inschrijver zou weigeren, zal het
bedrag van de inschrijving hem zo spoedig mogelijk terug worden overgemaakt (zonder interest).
Aanbiedingsvoorwaarden: minimum- en maximumbedrag
Een kandidaat-inschrijver dient in te schrijven op minimaal 1 B-aandeel en maximaal 1.000 Baandelen en dient de aandelen volledig te volstorten, met dien verstande dat na inschrijving een
aandeelhouder niet meer dan 1.000 B-aandelen mag bezitten.
B-aandelen worden aangeboden aan een uitgifteprijs van 50,04 EUR per aandeel.
Er zijn geen instap- of uitstapkosten voor de aandeelhouder.
3.2

REDENEN VAN DE AANBIEDING

Zoals reeds hoger (zie 2.1.2) uiteengezet, werd ECO2050 opgericht om duurzame oplossingen te
bieden voor maatschappelijke uitdagingen, met een focus op hernieuwbare energie.
De volledige opbrengst van de huidige aanbieding zal besteed worden aan het verstrekken van
financiering, onder de vorm van een achtergestelde lening, aan Z-Kracht, een naamloze
vennootschap, opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Trichterheideweg 8,
3500 Hasselt, en ondernemingsnummer 0832.420.049 (hierna ’Z-Kracht’). Z-Kracht financiert en
heeft deelnemingen in Belgische operationele en in ontwikkeling zijnde offshore windmolenparken.
Hiertoe heeft ECO2050 op 8 mei 2019 een achtergestelde leningsovereenkomst gesloten met ZKracht ten belope van maximaal 10.000.000 EUR, met een looptijd van 5 jaar en een vaste (eerste
3 jaar) en vervolgens (deels) variabele (2 jaar) interestvoet (hierna ‘Leningsovereenkomst’).
Z-Kracht zal deze gelden aanwenden voor algemene bedrijfsdoeleinden, onder meer voor de
(her)financiering van rechtstreekse of onrechtstreekse investeringen in de sector van de
hernieuwbare energie.
De lening dient ECO2050 toe te laten om financiële opbrengsten te realiseren die haar in staat zou
moeten stellen om enerzijds een dividend toe te kennen aan haar aandeelhouders en anderzijds
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activiteiten te organiseren om de betrokkenheid en de maatschappelijke interesse voor hernieuwbare
energie te verhogen en te verbreden. De operationele kosten van ECO2050 zijn in zekere mate
afhankelijk van de verdere uitbouw en uitvoering van haar beleid.
De voornaamste kenmerken van de Leningsovereenkomst zijn de volgende:
-

Kredietnemer: Z-Kracht

-

Bedrag: het laagste bedrag van (i) 10.000.000 EUR of (ii) een bedrag gelijk aan de som
opgehaald bij ECO2050 haar aandeelhouders naar aanleiding van openbare aanbiedingen,
op te nemen in schijven van minimum 50.000 EUR;

-

Looptijd: 5 jaar (1 juni 2019 – 1 juni 2024)

-

Intrestvoet:

-

-

6 % voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2021;

-

5 % voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2022;

-

Variabele intrestvoet (4 % + variabel gedeelte) voor de periode vanaf 1 juni 2022,
waarbij deze toeslag als volgt wordt bepaald:
Totale netto groen GWh-productie van het
SeaMade windpark over het voorgaande
kalenderjaar

Variabel gedeelte

≥ 1,900 GWh

+ 2%

Tussen 1,900 GWh – 1,700 GWh

Lineaire extrapolatie

≤ 1,700 GWh

+ 0%

Achterstelling: de lening is achtergesteld ten voordele van bepaalde (huidige en toekomstige)
schuldeisers van Z-Kracht (kredietinstellingen) die financiering hebben verstrekt in het kader
van Z-Kracht haar huidige (SeaMade, Rentel en C-Power) en toekomstige participaties in en
financiering van offshore windparken.

Op heden zijn er geen andere financieringsbronnen noodzakelijk voor de verwezenlijking van het
vooropgestelde doel.
ECO2050 kreeg van Z-Kracht de bevestiging dat het haar intentie is om alle door ECO2050
opgehaalde middelen in het kader van deze aanbieding op te vragen onder de voorwaarden zoals
bepaald in de Leningsovereenkomst.
Z-Kracht heeft op datum van de informatienota reeds 3.350.000,00 EURO ontleend van ECO2050.
4

INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN B-AANDELEN ECO2050

4.1

Aard, categorie en uitgifteprijs

De aangeboden beleggingsinstrumenten zijn aandelen van de categorie B in ECO2050. De aandelen
zijn op naam, dienen volledig volstort te worden en worden ingeschreven in het register van
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aandelen. Deze B-aandelen hebben een nominale waarde van 50 EUR per aandeel vermeerderd
met een uitgiftepremie ter waarde van 0,04 EUR per aandeel.
De uitgiftepremie per B-aandeel wordt als volgt bepaald: (Eigen Vermogen over boekjaar 2019 /
Totaal aantal aandelen per einde boekjaar) – (nominale waarde van een B-aandeel van elk vijftig
euro (€ 50,00)).
De totale uitgifteprijs bedraagt 50,04 euro.
De aandelen zijn niet genoteerd en zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt of
op een MTF (Multilateral Trading Facility of Multilaterale handelsfaciliteit).
4.2

Rang van de aandelen bij insolventie

De nieuwe B-aandelen zijn, net als de bestaande aandelen, gewone aandelen die als laatste in de
kapitaalstructuur staan in geval van insolventie. Alle aandelen hebben onderling dezelfde rang.
4.3

Rechten verbonden aan B-aandelen

De volgende rechten zijn verbonden aan B-aandelen (hieronder begrepen de nieuw uit te geven Baandelen) van ECO2050:
Algemene Vergadering
Ieder B-aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering, met dien verstande dat geen
enkele aandeelhouder mag deelnemen aan een stemming - rechtstreeks of als lasthebber - met meer
dan 10% van het totaal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Raad van Bestuur
De raad van bestuur bestaat uit minstens 2 en hoogstens 8 bestuurders. De meerderheid van de Baandeelhouders mogen kandidaten voordragen voor de invulling van maximum 4 bestuursmandaten.
Dividend
De algemene vergadering van ECO2050 zal jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur, besluiten
over de bestemming van het saldo van de nettowinst. ECO2050 kan noch een dividend, noch een
dividendpercentage garanderen. De eventuele toekenning van een dividend zal onder meer
afhankelijk zijn van het netto-actief en de liquiditeitspositie van ECO2050.
De uitkering van enig dividend kan maar gebeuren mits naleving van het volgende:
-

voorafgaand aan enige uitkering, afhouding voor de aanleg van de wettelijke reserve, zoals
voorgeschreven door de dan toepasselijke wet;

-

het uit te keren dividend mag in geen geval hoger zijn dan het maximum vastgesteld
overeenkomstig de geldende bepalingen voor (erkende) coöperatieve vennootschappen
(momenteel vastgelegd op 6% van de nominale waarde van de aandelen); en

-

ECO2050, rekening houdend met de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering van het dividend in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.

Informatienota uitgifte ECO2050_15 juni 2020 – 31 december 2020

Pagina 13 van 15

Indien een aandeelhouder is toegetreden lopende het boekjaar, wordt het dividend toegekend pro
rata temporis vanaf de datum van inschrijving. De aandelen die geheel of gedeeltelijk zijn
teruggenomen, hebben geen recht op enig dividend over het boekjaar waarin de aandelen geheel of
gedeeltelijk zijn teruggenomen.
Het dividend wordt uitgekeerd op een zicht- of spaarrekening van een financiële instelling, 30 dagen
na goedkeuring van de bestemming van het resultaat door de algemene vergadering.
Liquidatieboni
Bij ontbinding en vereffening van ECO2050, zal het saldo, na betaling van de schulden en kosten, in
de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de
volstorting van de aandelen. De resterende activabestanddelen worden evenredig onder de
aandelen verdeeld. Alle aandelen hebben onderling dezelfde rang (‘paru passu’).
Ledenvoordeel op energiefactuur
Iedere meerderjarige aandeelhouder en houder van minstens 10 B-aandelen kan genieten van
voordeligere tarieven (Eco Plus en Eco Life) bij Aspiravi Energy NV, energieleverancier van groene,
lokale energie in Vlaanderen, overeenkomstig de van toepassing zijnde Algemene en Bijzondere
Voorwaarden zoals bepaald in de desbetreffende Tariefkaarten. Voor meer info zie www.aspiravienergy.be.
4.4

Overdrachtsbeperkingen, uittreding en terugname van aandelen

4.4.1

Overdracht van B-Aandelen

B-Aandelen kunnen slechts worden overgedragen mits voorafgaand schriftelijke goedkeuring van de
raad van bestuur.
4.4.2

Uittreding en terugneming van aandelen - scheidingsaandeel

Uittreding of een (gedeeltelijke) terugneming van B-Aandelen is slechts toegestaan mits deze ter
kennis wordt gegeven van ECO2050 tijdens de eerste elf maanden van het boekjaar. De uittreding
of terugneming zal in werking treden op 31 december van het jaar waarin daarvan aan ECO2050
werd kennis gegeven. De nadere regelingen met betrekking tot de uittreding of de terugneming van
B-Aandelen staat vermeld in de statuten van ECO2050.
Tevens mag een uittreding en/ of terugneming van aandelen niet tot gevolg hebben dat:
-

het netto-actief (door uitbetaling van het scheidingsaandeel) negatief wordt;
het totaal aantal aandeelhouders daardoor tot minder dan drie (3) wordt herleid; en
er binnen één boekjaar aandelen worden teruggenomen die in totaal meer dan tien procent
(10%) van het aantal aandelen vertegenwoordigen. Deze drempel van tien procent (10%)
kan door de raad van bestuur worden aangepast in functie van de marktomstandigheden en/
of in het belang van ECO2050.

De raad van bestuur zal het aantal aandelen dat kan worden teruggenomen of ten belope waarvan
kan worden uitgetreden, toewijzen in volgorde van de vraag naar terugneming na afloop van het
boekjaar (Fifo-methode). De toegewezen verzoeken tot uittreding en/ of terugneming hebben effect
op de laatste dag van het boekjaar waarin het verzoek werd gemaakt (indien gemaakt gedurende de
eerste 11 maanden).
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Een B-aandeelhouder die uittreedt of aandelen terugneemt, heeft recht op een scheidingsaandeel
waarvan de waarde bepaald wordt op grond van de door de algemene vergadering goedgekeurde
jaarrekening van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De waarde van het
scheidingsaandeel bedraagt de waarde, per aandeel, van het eigen vermogen, op grond van de
goedgekeurde enkelvoudige jaarrekening, waarbij het resultaat over het betreffende boekjaar wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen.
De betaling zal binnen dertig (30) dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld op een
zicht- of spaarrekening van een Belgische financiële instelling op naam van de aandeelhouder of
zijn/ haar wettelijke vertegenwoordiger.

5

BIJLAGEN
-

Voorstel van besluit Buitengewone Algemene Vergadering (statutenwijziging)

-

Jaarrekeningen ECO2050 van het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 en per 31
december 2019

-

Jaarrekening Z-Kracht van het laatste boekjaar
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
ECO2050 ERKENDE CV
30 JUNI 2020
VOORSTEL VAN BESLUIT

Agendapunt 1: Wijziging van de artikelen 17, 19, 24, 33, 34, 44 en 46 van de statuten
-

In artikel 17 van de statuten wordt:
o

Een nieuwe zin ingevoegd in lid 1, punt 5 als volgt:
“De niet toegewezen verzoeken tot uittreding en/of terugneming worden
geannuleerd en kennen geen uitwerking in het (de) volgende
boekja(a)r(en).”

o een nieuw tweede lid bij ‘Procedure’ ingevoegd als volgt:
“Indien een aandeelhouder gedeeltelijk uittreedt met zijn aandelen, zal
deze aandeelhouder uittreden met zijn aandelen in volgorde waarin werd
toegetreden met zijn aandelen (fifo principe).”
-

In artikel 19 van de statuten wordt:
o In de eerste zin ‘dan wel meer recente tussentijdse cijfers, indien
beschikbaar’ ingevoegd.
o In de tweede zin
▪ ‘(na resultaatsbestemming)’ en ‘dan wel meer recente
tussentijdse cijfers (indien beschikbaar)’ worden ingevoegd;
▪

‘het resultaat over het betreffende boekjaar wordt toegevoegd aan
het eigen vermogen.’
wordt vervangen door
‘de uit te keren winst van het boekjaar en de inbrengen (nominale
waarde) die worden teruggenomen door de aandeelhouders die
zijn uitgesloten, uitgetreden of de aandeelhouders waarvan
aandelen werden teruggenomen in het betreffende boekjaar,
worden toegevoegd aan het eigen vermogen.’

o

Een nieuw derde en vierde lid ingevoegd als volgt:
“De waarde van het scheidingsaandeel voor een aandeelhouder die
(geheel of gedeeltelijk) is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen
gedeeltelijk heeft teruggenomen in de loop van het boekjaar van
toetreding met deze aandelen, zal nooit hoger zijn dan de werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng wat dit aandeel betreft
(uitgifteprijs).
De regelmatig goedgekeurde balans of de door de raad van bestuur met
een bijzondere meerderheid, een gewone meerderheid binnen iedere

klasse, goedgekeurde tussentijdse cijfers, zijn bindend voor de
uitgesloten aandeelhouder, respectievelijk de aandeelhouder waarvan
de aandelen geheel of gedeeltelijk werden teruggenomen, behoudens in
geval van bedrog of bedrieglijk opzet.”
-

In artikel 24 van de statuten wordt bij ‘Meerderheid’ een laatste streepje
ingevoegd als volgt:
‘- goedkeuring van tussentijdse cijfers aan te wenden ter bepaling van het
scheidingsaandeel, overeenkomstig het vierde lid van Artikel 19.’

-

In artikel 33 van de statuten wordt in de derde zin ‘het maatschappelijk kapitaal’
vervangen door ‘het aantal uitgegeven aandelen’.

-

In artikel 34 van de statuten wordt de tweede zin ‘Dat moet geschieden
overeenkomstig artikel 41, met opgave van de agenda, ten minste vijftien (15)
dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd.’
vervagen door
‘Dat moet schriftelijk gebeuren, via e-mail overeenkomstig Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden., via website of via elk ander gelijkaardig
middel met opgave van de agenda, met opgave van de formaliteiten om tot de
vergadering te worden toegelaten en met een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de procedure met betrekking tot de deelname op afstand en/of
de mogelijkheid om op voorhand een stem uit te brengen, indien hiertoe wordt
besloten door de raad van bestuur, ten minste vijftien (15) dagen voor de datum
van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd.’

-

In artikel 44 van de statuten wordt de eerste zin geschrapt en een laatste zin
ingevoegd als volgt:
‘De betaling van de dividenden geschiedt op datum en op de manier door de
Raad van Bestuur vastgesteld en met toepassing van artikelen 6:115 en 6:116
van het WVV.’

-

Artikel 46 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
‘De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van

de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als
vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen.’

Agendapunt 2: Invoegen van een nieuw artikel 35 en artikel 36 in de statuten
-

Een nieuw artikel 35 ‘Deelname op afstand’ wordt ingevoegd in de statuten dat
zal luiden als volgt:
‘De raad van bestuur kan besluiten om de aandeelhouders de mogelijkheid te
bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, waarbij de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder kan worden gecontroleerd en waarbij kan vastgesteld worden
dat de aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd. Er kunnen bijkomende voorwaarden aan
het gebruik van dit communicatiemiddel worden gesteld om de veiligheid te
waarborgen.
De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, worden voor de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid
en meerderheid en voor de werking en het verloop van de algemene
vergadering, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de vennoten in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische
problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de
algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.’

-

Een nieuw artikel 36 ‘Op voorhand uitbrengen van de stemmen’ wordt
ingevoegd in de statuten dat zal luiden als volgt:
‘De raad van bestuur kan besluiten om de aandeelhouders de mogelijkheid te
bieden om vooraf schriftelijk of elektronisch hun stem uit te brengen, volgens de
modaliteiten die verder zijn uitgewerkt in het oproepingsbericht.’

