Choice co-op CVBA
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
met maatschappelijke zetel te
Donderslagweg 25 bus 6, 3530 Houthalen-Helchteren
ondernemingsnummer: 0721.493.126 RPR Antwerpen, Afd. Hasselt
(hierna Choice co-op of de Vennootschap)

AANVULLING 4
OP DE
INFORMATIENOTA van 26 FEBRUARI 2019 ZOALS AANGEVULD
DOOR AANVULLING 1 VAN 30 APRIL 2019,
DOOR AANVULLING 2 VAN 21 JUNI 2019 EN
DOOR AANVULLING 3 VAN 7 NOVEMBER 2019
M.B.T. DE AANBIEDING VAN AANDELEN DOOR CHOICE co-op
MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 18 VAN DE WET VAN 11 JULI 2018

3 januari 2020
1. 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 3 januari 2020, 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 5 januari 2020. 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 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,
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.
“
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.
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Het variabel kapitaal bestaat uit B, C, D en E aandelen, vrij uit te geven door de Raad van Bestuur,
waarvan 2.202.950 euro geplaatst werd en waartegen 21.353 aandelen klasse D uitgegeven
werden aan het publiek. Zo blijft er nog maximaal 2.797.050 euro over die aangeboden wordt als
D aandelen in deze aanbieding aan 150 euro per aandeel.
“
3. In Deel II.B. wordt volgende paragraaf gewijzigd:
“

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.
“

en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
“

Buiten het inschrijven en betalen van de aandelen, tot op vandaag voor een bedrag van €2.2
miljoen tegen 21.353 nieuwe aandelen klasse D, en het investeren van deze fondsen in het
Choice project via B12 Inc. aan de kortingen zoals hier verder beschreven, hebben er zich
recent geen wijzigingen van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van
Choice co-op.

“
4. 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;

-

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.

-

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
2

“

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 2.202.950 euro reeds effectief bij het publiek geplaatst, waartegen
reeds 21.353 nieuwe D-aandelen werden uitgegeven;

-

Dus blijft er nog maximaal 2.797.050 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 het resterende bedrag.

-

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.

5. In Deel IV wordt volgende paragraaf gewijzigd:
"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"
en dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:
"De aandelen zijn niet genoteerd, niet op een gereglementeerde markt, ook niet op een MTF
(Multilateral Trading Facility of Multilaterale handelsfaciliteit).
Er wordt nu gewerkt aan de omvorming van de structuur van de Choice groep om een
beursvehicle Choice NV topholding aan te maken, die alle investeringen, activa en, in het
bijzonder de IP van het platform en commerciële activiteiten van de Choice groep zal
centraliseren.
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Hiertoe werden de opgehaalde gelden en de reeds gemaakte investeringen gegroepeerd in
Beta 12 Inc. een Amerikaanse holding die een aandeleninruilbod uitbrengt op Alpha 11 Inc.
die de topholding uitmaakte van de historische investeerders voorafgaand aan de Choice coop. Bijna twee derde van de aandeelhouders van A11 Inc. heeft reeds haar aandelen A11 Inc.
ingebracht tegen €12.500 per aandeel B12 Inc. Het overblijvende derde aandeelhouderschap
van A11 Inc. werd hetzelfde inruilbod overgemaakt. Dit overnameproces zal aflopen tegen
eind januari 2020 en wil een 100% overname van A11 Inc. door B12 Inc. verwezenlijken.
Ook de investering door Choice co-op werd op ditzelfde B12 niveau omgezet in aandelen. Voor
de eerste €2.000.000 die geïnvesteerd werd aan €100, tegen de korting van €150 t.o.v. de
nominale waarde van €250, werden 400 aandelen B12 uitgegeven aan €5.000, wat dezelfde
korting vertegenwoordigt als die van €150 t.o.v. €250, immers €5.000/12.500 = 40% =
€100/€250; de korting op de investering in het Choice project bedroeg zo dus effectief 60%
voor de investeerders die in de eerste €2.000.000 aan €100 investeerden in de Choice co-op.
Voor de tweede €202.950 die geïnvesteerd werd aan €150, tegen de korting van €100 t.o.v.
de nominale waarde van €250, werden 28 aandelen B12 uitgegeven aan de Choice co-op, aan
€7.500, wat dezelfde korting vertegenwoordigt als die van €100 t.o.v. €250, immers
€7.500/12.500 = 60% = €150/€250; de korting op de investering in het Choice project bedroeg
zo dus effectief 40% voor de investeerders die na de eerste €2.000.000 investeerden in de
Choice co-op. Het is de bedoeling om de volgende investeringen voorafgaand aan het aflopen
van dit crowdfunding aanbod dezelfde korting toe te kennen en dus ook B12 aandelen aan de
Choice co-op toe te kennen tegen €7.500, die dezelfde 40% korting vertegenwoordigen t.o.v.
de prijs van €12.500 per B12 aandeel.
Het wordt gepland dat het beursvehicle Choice NV dan op haar beurt met inachtneming van
de toepasselijke vereisten van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en op basis
van de waardering die op het moment van een dergelijke inbreng zal moeten plaatsvinden,
Beta 12 Inc. zal overnemen door een aandelenruil, waarbij elk aandeel B12 ingeruild wordt
tegen 50 aandelen van het beursvehicle aan €250 nominale waarde. De bedoeling is dat de
nominale waarde die in aanmerking genomen wordt de face value zou zijn en niet noodzakelijk
de kapitaalswaarde. Het is dan vervolgens de bedoeling om dit aandeel van €250 van het
beursvehicle te splitsen in 20 aandelen van €12,5 nominale waarde, die opnieuw niet
noodzakelijk de fractiewaarde vertegenwoordigt, maar slechts de face value of nominale
waarde.
Het is de intentie dat een dergelijke omvorming de eerste stap vormt van de notering van het
beursvehicle op Euronext Growth of een andere vergelijkbare internationale beurs moest
Euronext Growth niet lukken. In dat geval zou Choice NV vervolgens overgenomen dienen te
worden door een andere internationale entiteit die dan als beursvehicle internationaal zou
noteren.
Choice co-op zal dan rechtstreeks een participatie houden in het kapitaal van dit beursvehicle,
naast andere historische aandeelhouders binnen het Choice project en haar voorgangers, A11
Inc. en het bhaalu project Right Brain Interface NV.
Het is vervolgens de bedoeling, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vereisten,
om de houders van aandelen in Choice co-op de mogelijkheid te geven om te kunnen uitstappen
uit Choice co-op op basis van het aantal aandelen dat hun participatie vertegenwoordigt in het
kapitaal van het onderliggende beursgenoteerde vehicle.
Er bestaat nochtans vandaag geen zekerheid of garantie dat de notering effectief zal kunnen
plaatsvinden.
Tevens bestaat er geen garantie dat het aandeel van het beursvehicle Choice NV of haar
alternatief internationaal vehicle zal noteren aan deze nominale waarde van €12,5. Deze
noteringsprijs zal een functie zijn van de markt. "
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6. In Deel IV wordt volgende paragraaf toegevoegd (na de zin "De toekenning van de extra
voordelen (zoals bijzondere kortingen en aanbiedingen) aan de leden wordt jaarlijks
vastgesteld door de Raad van Bestuur voor het komende boekjaar"):
"Een belangrijk voordeel van het houden van één Choice co-op aandeel is het feit dat de
houder van minstens één aandeel van de Choice co-op ongelimiteerd breedband internet aan
het bodemtarief van €22,5 per maand kan kopen bij Choice partnerbedrijven.
In de praktijk betekent dit dat vanaf 1 januari 2020 voor elke volledige maand dat een aandeel
aangehouden wordt, een e-kortingsvoucher toegekend wordt aan de houder van het aandeel.
Deze e-voucher zal het recht geven aan de houder ervan om gedurende één maand nadat
deze e-voucher ingeruild wordt, internet toegang te krijgen tegen €22,5 voor die ganse
maand. Het is de intentie om de houder van meerdere Choice co-op aandelen toe te laten om
de e-vouchers die ze niet gebruiken, aan derden te verkopen.
Choice werkt momenteel aan een online mogelijkheid om via de website deze e-voucher te
koop aan te bieden aan de vaste prijs van €2,5 per e-voucher die gedurende 1 maand recht
geeft op de korting. Het geld dat zo opgehaald wordt door de verkoop van deze e-vouchers
aan mensen die geen aandeelhouders zijn van Choice co-op, via de website of app, zal
doorgestort worden aan de verkopers die hun e-vouchers aanboden op basis van een first
come first served principe, d.w.z. degene die zijn/haar e-vouchers eerst aanbood, zal die eerst
kunnen verkopen wanneer er via de website of app aangekocht worden.
Indien voldoende vraag bestaat voor deze e-vouchers (d.w.z. indien genoeg mensen die geen
aandeelhouders zijn van Choice co-op e-vouchers willen kopen om van de kortingen te kunnen
genieten), zouden de Choice co-op aandeelhouders een extra rendement kunnen krijgen dat
tot 1% op maandbasis zou kunnen bedragen t.o.v. de nominale waarde van €250, rekening
houdend met de prijs van €2,5 per e-voucher bij verkoop via de website of app.
Naast deze e-voucher voor korting op internet brengt de Choice co-op nog andere vouchers
uit voor haar leden, bijvoorbeeld voor TV of andere samen aangekochte diensten of goederen.
Deze e-vouchers kunnen dan ook verhandelbaar gemaakt worden op de website of app.
Er wordt ook gewerkt aan een toekomstige notering van deze e-vouchers, zonder dat er een
garantie bestaat dat die notering zal slagen.
Verder is er op dit moment geen garantie dat zo'n online platform van verkoop van de evouchers zal kunnen opgezet worden en ook geen garantie dat mensen die geen Choice coop aandeelhouders zijn, interesse zouden hebben om voldoende e-vouchers te kopen".
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