
AANVULLING BIJ DE INFORMATIENOTA VAN 26 OKTOBER 2022 OVER DE AANBIEDING VAN  
PERMANENT KARAKTER DOOR KLIMAAN CVSO 

Dit document is opgesteld door Steven Laurijssen, Voorzitter BO Klimaan cvso 

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR 
DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN.  

Datum van deze aanvulling: 27/10/2022  

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. 

Achtergrond 

Op 20 oktober 2022 heeft Klimaan cvso een informatienota gepubliceerd met betrekking tot een 
lopende aanbieding met een permanent karakter, voor een maximumbedrag van 1.000.0000 Euro (de 
Informatienota). De bedoeling van deze aanvulling is om beleggers te informeren over de openstelling 
van de aanbieding voor een bepaalde periode en om bepaalde bijkomende informatie te verstrekken 
(zie hieronder ). Deze aanvulling moet samen worden gelezen met de oorspronkelijke Informatienota.  

Wijzigingen en toevoegingen 

Verwijderingen worden doorstreept weergegeven 

Toevoegingen of herschrijvingen in bestaande tekst worden gemarkeerd in geel 

Aanpassingen Voorpagina: actualisering (datum van neerlegging) gecorrigeerd 

Datum van uitgifte: 16/06/2022.   

De jongste actualisering van dit document: 20 oktober 2022. 
 

Aanpassingen “Inschatting risico’s op de activiteiten en sector van Klimaan”: grondig herschreven 

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

- Risico’s verbonden aan het realiseren van het project door Klimaan of aan aansprakelijkheid voor 
bouwactiviteiten. Problemen tijdens de bouwfase of aansprakelijkheden voor verwezenlijkte bouwprojecten 
kunnen extra kosten meebrengen voor Klimaan.  

- Risico’s verbonden aan een vermindering van het zon- ,wind- of warmteaanbod. Het risico bestaat dat er 
tijdens de lange levensduur van een project minder zon-, wind- of restwarmteaanbod is dan voorzien en de 
projecten van Klimaan minder rendabel zijn dan verwacht.  

- Risico’s verbonden aan een vermindering of stopzetting van de warmte- of elektriciteitsvraag bij klanten 
waar de technische installaties van Klimaan warmte- en/of elektriciteit leveren. Het risico bestaat dat er 
tijdens de lange levensduur van een project minder vraag is dan voorzien naar de door Klimaan geleverde 
producten, waardoor de projecten van Klimaan minder rendabel zijn dan verwacht.  

- Risico’s verbonden aan verzekeringen. Indien Klimaan een ernstig niet-verzekerd verlies zou lijden of een 
verlies zou lijden dat de limieten van de verzekeringspolissen in aanzienlijke mate overschrijdt, kan dit een 
belangrijk nadelig effect hebben op de activiteiten en de financiële resultaten van Klimaan.  

- Risico’s verbonden aan de regelgeving en de noodzakelijke vergunningen en officiële goedkeuringen. De 
veranderende reglementeringen kunnen aanleiding geven tot kosten, boetes, schadevergoedingen of 



beperkingen in hoofde Klimaan indien het zich moet conformeren aan gewijzigde regelgeving, (zelfs 
onopzettelijk) bepaalde regels niet zou hebben nageleefd of indien toegekende vergunningen nadien door 
derden succesvol zouden worden betwist.  

- Risico’s verbonden aan substantiële schommelingen in de marktprijzen van energie zoals elektriciteit, 
aardgas en verwante producten. Een wezenlijke wijziging van de marktprijzen van elektriciteit en verwante 
producten kan een nadelig effect hebben op de financiële positie van Klimaan.  

- Risico’s verbonden aan de schuldfinanciering in de sector. Naarmate de schuldfinanciering toeneemt, neemt 
ook het risico toe dat Klimaan bij tegenvallende resultaten niet in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen 
ten aanzien van kredietinstellingen na te komen. Tot op heden heeft Klimaan alle investeringen met eigen 
kapitaal gefinancierd, zonder gebruik te maken van extern kapitaal.   

- Risico’s verbonden aan technische defecten bij de installaties van Klimaan, waardoor deze niet de 
vooropgestelde draaiuren of productieniveaus halen. Het niet behalen van de vooropgestelde 
productieniveaus kan een nadelig effect hebben op de financiële positie van Klimaan.  

- Risico’s verbonden aan de beperkte geografische spreiding van de installaties van Klimaan. Klimaan opereert 
en investeert tot op heden alleen in Vlaanderen.  

2.1.1 RISICO’S INZAKE ACTIVITEITEN IN DE SECTOR VAN DE ZONNE-ENERGIE 

Klimaan ontwerpt en investeert in pv-installaties, tot op heden uitsluitend op daken. Alle installaties waarbij Klimaan cvso 
optreedt als bouwheer, worden gebouwd door gekwalificeerde installateurs. Klimaan cvso kiest voor bedrijven die hun 
bekwaamheid bewezen. De investering genereert een inkomstenstroom op basis van verkoop van de opgewekte 
zonnestroom voor een bepaalde vaste exploitatieduur (10, 15 of 20 jaar). De rechtstreeks verbruikte stroom wordt 
doorverkocht aan de gebouweigenaar en op kwartaalbasis gefactureerd, en de reststroom wordt verkocht aan een 
elektriciteitsleverancier. Gedurende deze periode blijft Klimaan eigenaar van de installatie, en staat zij in voor de goede 
werking ervan: opvolging, onderhoud en reparaties zijn ten laste van Klimaan. 

Klimaan cvso sluit voor alle projecten een verzekering “alle risico’s elektronica” af, en gaat na of haar installateurs verzekerd 
zijn voor beroepsrisico’s en tienjarige aansprakelijkheid. Klimaan cvso eist van haar klanten / dakeigenaars, dat zij op hun 
beurt een patrimoniumpolis afsluiten die eventuele aansprakelijkheid voor schade aan de installaties verzekert. 

De werking van de installaties wordt continu opgevolgd door een elektronisch monitoringssysteem. Hierdoor worden 
problemen met de installaties snel opgespoord en opgelost, waardoor eventueel productieverlies door pannes enz. beperkt 
wordt. 

Het risico bestaat dat: 
1. technische problemen de stroomproductie beperken;  
2. tijdens de levensduur van een project de zon minder schijnt dan voorzien; 
3. de stroombehoefte van de klant foutief geraamd is of wijzigt;  
4. de klant of afnemer failliet gaat of niet of laattijdig betaalt;  
5. de marktprijzen van de elektriciteit die niet door de klant wordt afgenomen, en aangeboden aan een derde partij, 

verder dalen dan geraamd; 
6. veranderende administratieve procedures de opstart van projecten vertraagt; 
7. beslissingen bij klanten aanslepen en een project vertragen; 
8. bouw- en uitbatingsvergunningen niet tijdig verkregen worden; 
9. de wet- en regelgeving van de energiemarkt wijzigt;  
10. de regelgeving wijzigt rond Groene Stroomcertificaten en andere voordelen; 
11. Er zich een natuurramp voordoet waardoor de installatie tijdelijk of permanent opbrengstverlies lijdt. 

Voor de tot en met 2021 gebouwde installaties zijn deze risico’s beperkt gebleven tot de hierboven opgesomde in (2) 
verminderde zonneschijn in 2021 dan geraamd. 

De risico’s onder (4) financiële draagkracht klant zijn sterk gereduceerd door in de startjaren voornamelijk klanten te 
selecteren met grote solvabiliteits- en liquiditeitsgaranties, zoals lokale overheden. 

De risico’s onder (6), (7), en (8) vertragingen hebben slechts een beperkte rol gespeeld in de zin dat de opbrengsten stabiel 
waren maar later startten, en langer doorliepen dan aanvankelijk voorzien. De oorspronkelijk overeengekomen looptijd voor 
het afnemen van stroom bleef in die gevallen ongewijzigd. 

De andere opgesomde risico’s onder (1), (5), (9) en (10) hebben het rendement van de bestaande installaties niet beïnvloed 
tot nu toe. 

Alle lopende projecten produceren zoals voorzien, er zijn geen specifieke defecten of tekortkomingen vastgesteld. 



De huidige lopende aanbieding financiert gelijkaardige projecten met gelijkaardige risico’s als de bestaande, met uitzondering 
van de toename van projecten waarbij de klanten privébedrijven zijn (in onderhandeling), en dus de risico’s op niet-betaling 
kunnen verhogen (zie (4)). 

De panelen kunnen beperkt gerecycleerd worden door een gespecialiseerde firma. Voor meer informatie verwijzen we naar 
https://pvcycle.be/. 

De energiemarkt, de technologie in duurzame energietechnieken en de wet- en regelgeving evolueren snel. Dit creëert 
opportuniteiten en risico’s. Inzetten op nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen is niet altijd succesvol en vraagt continue 
monitoring en evaluatie van de mogelijkheden. Dit is voor een kleine energiecoöperatie een uitdaging. Daarom is het groeien 
en creëren van schaalvoordelen een belangrijk aspect van de bedrijfsstrategie van Klimaan cvso. Daarnaast steunt Klimaan 
cvso op een uitgebreide groep van sympathisanten met nuttige kennis (techniek, bedrijfsvoering…). De uitgebreide formele 
(Rescoop) en informele samenwerkingen tussen burgercoöperaties leveren kennis en ervaring. 

Specifiek vragen de veranderingen in de energiepolitiek van de overheid en van de tarifering van elektriciteit – zoals de 
invoering van de dynamische tarifering en de verschuiving van prijs van verbruik (kWh) naar eigen verbruik en capaciteit, en 
de wijzigingen in de energiepolitiek van de overheid de nodige aandacht. Momenteel zijn de gerealiseerde projecten 
gekoppeld aan lange termijncontracten met geïndexeerde prijzen.   

2.1.2 RISICO’S INZAKE UITBREIDING VAN ACTIVITEITEN IN DE SECTOR VAN DE ELEKTRISCHE DEELMOBILITEIT 

Klimaan exploiteert ook deelwagens. Klimaan koopt, plaatst, verzekert en onderhoudt de deelwagens. Het 
deelwagensysteem alsook de helpdesk worden voorzien door een coöperatieve partner. Uitsluitend coöperanten (eigen 
leden of leden van een partner binnen het CEDAN-netwerk) kunnen gebruik maken van onze deelwagens. Zij kunnen hiervoor 
gebruik maken van een prepaid tarifering waar zowel tijd als afstand worden verrekend. Voor gebruikers die veel gebruik 
maken van deze dienst is er ook een coop-formule, waarbij de tijd forfaitair wordt afgekocht.  

In stedelijk gebied plaatsen we deelwagens waar het gebruik naar inschatting voldoende hoog ligt. In ruraal gebied moet 
deelwagengebruik nog sterker aangemoedigd worden, en maken we gebruik van het IGEMO-raamcontract voor elektrische 
deelwagens, waarbij lokale besturen mits afnamegarantie deelwagens kunnen laten plaatsen. Hun medewerkers maken ook 
gebruik van de wagens. 

Het risico bestaat dat: 
1. technische problemen het gebruik beperken en de exploitatiekost verhogen;  
2. er zich schadegevallen voordoen; 
3. de gebruiker de geleden en aangetoonde schade niet betaalt; 
4. er zich gevallen van vandalisme voordoen; 
5. het gebruik van de deelwagen foutief ingeschat is of wijzigt;  
6. de marktprijzen van de elektriciteit de kost van deelwagenexploitatie verhoogt; 
7. Bestellingen op zich laten wachten en de klant interesse verliest; 

 

De risico’s onder (1) zijn tot nu toe niet voorgevallen met uitzondering van de opstartfase van deelwagens (bv. foute 
instellingen). De impact was dan ook beperk tot een periode waarin het gebruik nog moet opstarten. 

De risico’s onder (2) zijn reeds voorgevallen. De laatste gebruiker kan steeds opgespoord worden via het deelwagensysteem 
en de schade kan zo verhaald worden. 

De risico’s onder (3) zijn tot nu toe nog niet voorgevallen. De aandelen van de gebruikers (minimum drie voor deelmobiliteit) 
liggen gelijk met de verzekeringsfranchise en kunnen dienen voor vergoeding van de schade. 

De risico’s onder (4) zijn tot nu toe nog niet voorgevallen. De wagens zijn omnium verzekerd, maar een (beperkte) franchise 
zal in dergelijke gevallen altijd betaald dienen te worden. 

De risico’s onder (5) zijn tot nu toe nog niet voorgevallen, behoudens de opstartfase. Indien de deelwagen langere periode 
geen goed gebruik kent bestaat de mogelijkheid om deze te verplaatsen (stedelijk gebied) of is de inkomst beperkt door de 
afnamegarantie van de gemeente (ruraal gebied via IGEMO). 

De risico’s onder (6) ondervinden we momenteel wel, de reactie daarop is een verhoogde kilometerprijs met daaropvolgend 
mogelijks een minder verbruik. 

De risico’s onder (7) vallen momenteel ook voor. We delen de huidige lange wachttijden uitvoerig op voorhand mee, en net 
door de lange wachttijden is een nieuwe plaats of afnemer snel gevonden.  

 
2.1.3 RISICO’S INZAKE UITBREIDING VAN ACTIVITEITEN IN DE SECTOR VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIE 

De statuten voorzien dat Klimaan haar activiteiten kan uitbreiden om in te spelen op opportuniteiten, en andere activiteiten 
kan ontwikkelen naast de huidige. Dit kan risico's inhouden, maar evenzeer opportuniteiten. 
 



Aanpassingen “Informatie over de uitgevende instelling”: correctie op aantal vennoten (datum 
neerlegging) 

Klimaan telde per 16/06/2022, 948 vennoten, waarvan geen enkele meer dan 5% van de aandelen bezit.   

Klimaan telde per 20/10/2022, 1.055 vennoten, waarvan geen enkele meer dan 5% van de aandelen bezit. 

Aanpasingen “Financiële informatie over de uitgevende instelling”: Overzicht kapitalisatie en 
schuldenlast toegevoegd 

Overzicht van de 
kapitalisatie en  
schuldenlast  

 2019-2020 2021 2022 (Q3) 

Aantal aandeelhouders 806 890 1.055 

Aantal aandelen 2.935 5.037 8.030 

Geplaatst kapitaal [€] 293.500,00 503.700,00 803.000,00 

Omzet [€] 12.656,82 62.444,49 70.783,83 

Andere bedrijfsopbrengsten  
[€] 

39.086,14 375,54 6.435,20 

Te bestemmen winstsaldo  [€] 13.660,85 -587,61 - 30.130,85 (*) 

Totaal 
vermogen/balanstotaal  [€] 

379.310,82 548.550,57 749.876,76 

Eigen vermogen [€] 304.887,87 514.500,26 724.279,41 

Schulden binnen het jaar [€] 74.422,95 34.050,31 25.597,35 

Schulden op meer dan een 
jaar [€] 

0,00 0,00 0,00 

 
(*) Het betreft een tussentijds resultaat 

 

Aanpassingen “Voorwaarden van de aanbieding” verduidelijkt: totaalbedrag uitgebreid, 
Voorwaarden en tijdsschema gecorrigeerd, beschrijving aandelen en uitgiftepremie toegevoegd  

Totaalbedrag van de 
aangeboden aandelen   

Klimaan zal binnen de looptijd van deze aanbieding maximaal 1.000.000 euro 
aan aandelen aanbieden.   
 
Er is geen minimumbedrag voorzien voor deze aanbieding. Het risico bestaat 
dat we omwille van omstandigheden het minimum kapitaal voor uitvoering van 
de projecten niet halen. Dit willen we echter ten allen tijde vermijden door 
onze kapitaalophaling genoeg te spreiden en projecten goed te plannen. Indien 
het minimaal benodigde bedrag voor uitvoering van onze projecten toch niet 
wordt opgehaald, wordt een supplementaire financieringsbron voorzien vanuit 
een kredietinstelling of andere coöperatieve financieringsmechanismen. De 
negatieve impact die dit potentieel heeft op ons rendement zal altijd a priori 
worden ingeschat mbv. herziening van ons financieel plan. 



Voorwaarden aanbieding   Het bestuursorgaan beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. 
Toetreding is mogelijk wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de algemene 
toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het huishoudelijk 
reglement. Het bestuursorgaan kan een uitgiftepremie bepalen die een 
nieuwe vennoot moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. 
Deze premie geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe 
aandelen koopt. Het bestuursorgaan mag de toetreding van vennoten niet uit 
speculatieve overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de 
algemene toetredingsvoorwaarden. De aangeboden aandelen hebben een 
nominale waarde van 100 euro per aandeel en geven recht op 1 stemrecht 
per aandeelhouder, ongeacht het aantal aandeel dat deze bezit. Per 
aandeelhouder mag er maximaal op 100 aandelen ingetekend worden, zonder 
daarbij de absolute grens van 100 aandelen per aandeelhouder te 
overschrijden. Intekenen op de aanbieding kan uitsluitend door het invullen 
van het inschrijvingsdocument op de website.   
 
Het bestuursorgaan beslist over de toetreding van nieuwe vennoten en 
motiveert een eventuele weigering. Toetreding is mogelijk wanneer nieuwe 
vennoten voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden zoals die 
worden omschreven in het huishoudelijk reglement.  
De Raad van Bestuur mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve 
overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene 
toetredingsvoorwaarden, of daden verrichten die met de belangen van de 
vennootschap strijdig zijn. Het huishoudelijk reglement kan nadere 
bepalingen voorzien.  
Ieder personeelslid heeft het recht om uiterlijk één jaar na de indienstneming 
door de vennootschap, door toetreding de hoedanigheid van vennoot te 
verwerven.  De toetreding van een personeelslid zal niet worden geweigerd 
indien wordt vastgesteld dat het betrokken personeelslid volledig 
handelingsbekwaam is. Voor het overige zijn de bepalingen van dit artikel 
integraal van toepassing op de toetreding van personeelsleden. 
 
Het Huishoudelijk of Intern Reglement is opvraagbaar op eenvoudig 
schriftelijk verzoek. 
 

Uitgiftepremie Het bestuursorgaan kan een uitgiftepremie bepalen die een nieuwe vennoot 
moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. Deze premie geldt 
eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe aandelen koopt. 
Voor deze kapitaalsoproep is er geen uitgiftepremie voorzien. 

Aandelen De aangeboden aandelen hebben een nominale waarde van 100,00 Euro per 
aandeel en geven recht op 1 stemrecht per aandeelhouder, ongeacht het 
aantal aandeel dat deze bezit. Per aandeelhouder mag er maximaal op 50 
aandelen ingetekend worden, zonder daarbij de absolute grens van 50 
aandelen per aandeelhouder te overschrijden. Intekenen op de aanbieding 
kan uitsluitend door het invullen van het inschrijvingsdocument op de 
website. 

Tijdschema van de aanbieding   

Deze aanbieding loopt van 16/06/2022 tot 15/06/2023   
 
Deze aanbieding loopt van 20/10/2022 tot 19/10/2023 

Kosten ten laste van de 
belegger   

Er zijn geen instap- of uitstapkosten.   



 

Aanpassingen “Redenen van de aanbieding”: verduidelijking financiering (toevoeging huidig eigen 
vermogen, verplaatsing uit 3.2.1 van ontoereikendheid investeringen en wat te toen 

Het ingezameld kapitaal zal gebruikt worden om bijkomende investeringen in hernieuwbare energieprojecten te 
realiseren.  Deze financiering is niet mogelijk vanuit het huidige eigen vermogen. Tot op heden werden alle 
investeringen gefinancierd met 100% eigen kapitaal. Het bedrag van deze aanbieding is dan ook toereikend voor 
de verwezenlijking van deze projecten, doch bestaat de kans dat er niet genoeg middelen worden opgehaald. 
Klimaan sluit in dat geval niet uit dat in 2022 een aantal investeringen in pv-installaties deels gefinancierd zullen 
worden via projectfinanciering bij een kredietinstelling of andere coöperatieve financieringsmechanismen. 
Externe financiering per project zal echter telkens voor maximaal 50% van de benodigde financiering instaan. 

Aanpassingen “Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten”: toevoeging overdracht aandelen, 
toevoeging risico scheidingsaandeel bij uittreden, herschrijven winstverdeling 

Overdracht van aandelen 

De overdracht van aandelen onder vennoten is vrij mits naleving van de 
statutaire bepalingen en de bepalingen in het huishoudelijk reglement.  
De overdracht van aandelen aan niet-vennoten is enkel mogelijk mits akkoord 
van de Raad van Bestuur die de kandidaat-overnemer als vennoot 
voorafgaandelijk dient te aanvaarden.  
In beide gevallen zal de overdracht overgeschreven worden in het register van 
de vennootschap.  
Overdrachten die met miskenning van voorgaande gebeuren, kunnen niet aan 
de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of 
kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire 
overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.  
Een overdracht of overgang van aandelen op naam kan aan de vennootschap en 
aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht 
ingeschreven in het register van de betrokken aandelen. 

 

Uittreden  De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits het 
bestuursorgaan hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder 
vermelde voorwaarden: a) iedere vennoot mag slechts uittreden na het vierde 
jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het 
boekjaar. b) zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van het uittreden en 
dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het wetboek van de 
vennootschappen. Het bestuursorgaan mag de uittreding weigeren ingeval de 
vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap heeft en als de uittreding in 
strijd zou zijn met de uitkeringstesten (cfr vennootschapswet) of de vereffening 
van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan van de vennootschap 
in het gedrang zou brengen (zoals bepaald in artikel 18 van de statuten).   

De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn 
aandeelbewijs zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan 
het jaar waarin ontslag genomen wordt. De precieze waarde wordt bepaald en 
verantwoord door het bestuursorgaan. Per aandeel zal het scheidingsaandeel 
nooit het bedrag van de netto(actieve) waarde van één aandeel overschrijden. 

 



Winstverdeling  Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:  

a) voor aanleg van de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft. b) een 
intrest of dividend kan worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal, 
met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat 
vastgesteld in het koninklijk besluit van acht januari negentienhonderd twee en 
zestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale 
groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve 
vennootschappen voor de nationale raad voor de coöperatie. (dat 
maximumpercentage bedraagt momenteel zes procent). c) het overschot wordt 
aan het reservefonds of aan speciale fondsen ter realisatie van de doelstelling 
van de coöperatie toegewezen. 
Op voorstel van de Raad van Bestuur dient de Algemene Vergadering zich uit te 
spreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst.  
Een bedrag ter financiering van het coöperatief investeren in concrete en 
haalbare projecten met een positieve impact op het klimaat, milieu en (sociale) 
gezondheid.  
Er kan vervolgens een dividend worden toegestaan op de gestorte inbreng, met 
een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat 
vastgesteld door de koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende 
instelling van den Nationale Raad voor de Coöperatie.  Het overschot wordt aan 
het reservefonds toegewezen.  
 
De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden 
uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben 
gedaan.  

 

Aanpassingen “Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer 
beleggers wordt verricht”:  toevoeging dat geen andere belangrijke informatie op infoavonden 
wordt verdeeld. 

Deze projecten worden op diverse infoavonden uitgelegd in detail en er is ruimte om er vragen te stellen. Op de 
website van Klimaan zullen de data en de presentaties ter beschikking gesteld worden. De mensen worden op 
die manier duidelijker geïnformeerd. Er is echter geen andere belangrijke informatie die we meegeven tijdens 
deze infoavonden, die niet op een andere manier bekomen kan worden. 

Alle bestaande vennoten zullen op de hoogte gebracht worden via de nieuwsbrief van deze infoavonden en van 
de kapitaaloproep. Ook bepaalde stakeholders zoals omwonenden of medewerkers van de desbetreffende 
bedrijven zullen geïnformeerd worden. 

 

RECHT TOT INTREKKING  

Overeenkomstig artikel 15, 3de paragraaf 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 zullen investeerders die reeds hebben ingetekend op 
deze aanbieding het recht hebben om gedurende twee werkdagen na publicatie van die bijkomende 
aanvulling, zijnde 29/10/2022, hun aanvaarding van de aanbieding terug in te trekken.  

Om dit recht uit te oefenen, kunnen investeerders hun vraag tot intrekking richten per mail tot 
aandelen@klimaan.be., tot en met 29/10/2022. 

* * * 


