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AANVULLING van 13/12/2016
op het prospectus
voor het openbaar aanbod van maatschappelijke aandelen
van 29/06/2016

Deze Aanvulling werd goedgekeurd op 13/12/2016 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) overeenkomstig artikel 34 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 van het Prospectus voor het openbaar aanbod van maatschappelijke
aandelen dat door de FSMA op 29/06/2016 goedgekeurd werd.
De goedkeuring door de FSMA 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 de Aanvulling zijn beschikbaar in de CRELAN-agentschappen en op de website
www.crelan.be, zowel in het Nederlands als in het Frans.
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1 – DOEL VAN DEZE AANVULLING
Deze Aanvulling heeft tot doel de belegger in te lichten over het feit dat de jaarlijkse bijdrage van
30,00 EUR die per vennoot verschuldigd is voor het beheer van de aan de vennoten toegekende
voordelen in het kader van het loyaltyprogramma van CrelanCo, vanaf 1 januari 2017 42,00 EUR zal
bedragen en maandelijks betaalbaar zal zijn.
Als gevolg daarvan wordt het uitgifteprospectus van 29/06/2016 van CrelanCo aangepast zoals hierna
beschreven.

2 – AANPASSING PROSPECTUS CRELANCO
De teksten die hierna volgen vervangen de overeenstemmende secties van het prospectus.
In sectie 1. Samenvatting

E.3

Beschrijving van de voorwaarden van de aanbieding
Onverminderd van wat onder punt 3.5.2. wordt uitgelegd, kunnen enkel de natuurlijke
personen die minstens 12 jaar oud zijn op maatschappelijke aandelen intekenen.
Eén aandeel is 12,40 EUR waard. De belegger kan op maximaal 323 aandelen
intekenen, hetzij voor een maximumbedrag van 4.005,20 EUR.
Er zijn geen instap- of uitstapkosten voorzien.
Een jaarlijkse bijdrage van 42,00 EUR, betaalbaar in maandelijkse schijven, is
verschuldigd per vennoot voor de beheerskosten van de aan de vennoten toegekende
voordelen in het kader van het loyaltyprogramma. CrelanCo kan voorzien dat
coöperanten kunnen worden vrijgesteld van deze bijdrage als ze aan bepaalde
voorwaarden voldoen.
De maatschappelijke aandelen worden in de agentschappen van Crelan onderschreven.
Ze kunnen ook onderschreven worden via het systeem van internetbankieren van Crelan.

In sectie 3.5. Voorwaarden van het aanbod
3.5.3. Uitgifteprijs en kosten
De prijs van een maatschappelijk aandeel is op 12,40 EUR vastgesteld.
Er zijn geen instap- of uitstapkosten voorzien.
Een jaarlijkse bijdrage van 42,00 EUR, betaalbaar in maandelijkse schijven, is verschuldigd per vennoot
voor de beheerskosten van de aan de vennoten toegekende voordelen in het kader van het
loyaltyprogramma. CrelanCo kan voorzien dat coöperanten kunnen worden vrijgesteld van deze
bijdrage als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
In het eerste jaar is deze slechts gedeeltelijk verschuldigd vanaf de maand volgend op de intekening.
Voor jongeren moet de bijdrage pas betaald worden vanaf het jaar waarin ze 24 worden.
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