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1. In Deel II.A.3) wordt volgende paragraaf gewijzigd:

“

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 250 euro per aandeel.
“
Deze paragraaf dient vanaf heden als volgt gelezen te worden:

“

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.
“
2. 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 20.000 nieuwe D-aandelen;
prijs per aandeel 250 euro;
het maximumbedrag waarop kan worden ingeschreven in het kader van het aanbod,
is beperkt zodat bij afloop van dit bod geen enkele coöperant die op het bod heeft
ingeschreven aandelen in de coöperatieve vennootschap bezit voor een nominale
waarde van meer dan 5.000 euro (dwz inschrijvingslimiet per belegger van maximum
20 D-aandelen); om de maximumdrempel per coöperant te beoordelen, moet
rekening gehouden worden met alle aandelen per coöperant die op het bod inschrijft,
dus ook met de aandelen die hij voor de aanvang van de aanbieding reeds aanhield;
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.
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Deze paragraaf 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 minder dan 5.000.000 euro;
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.

3. In Deel IV. worden de volgende paragrafen 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.
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.
Het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend door de D-aandeelhouders is beperkt tot
5.000 euro (met een inschrijvingslimiet per belegger van maximum 20 D-aandelen van elk
250 euro).
“
Deze paragrafen dienen 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. 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.
“
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