P&V Verzekeringen CV
(coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht)

Bijvoegsel nr. 5 van 17 juni 2021 bij de informatienota met
betrekking tot de doorlopende openbare aanbieding van
klasse C-aandelen met een nominale waarde van 1.000,00
euro per aandeel
Introductie
Dit document is opgesteld door P&V Verzekeringen CV (hierna P&V).
Dit document geldt als bijvoegsel bij de Informatienota over de doorlopende openbare aanbieding van
klasse C-aandelen met een nominale waarde van 1.000,00 euro per aandeel (de 'Informatienota') en moet
samen met de Informatienota worden gelezen.
Dit document werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten.
Dit bijvoegsel werd goedgekeurd door de Directiecomité op 17 juni 2021.
Waarschuwing: de belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of het
verwachte rendement niet te behalen; de coöperatieve aandelen zijn niet beursgenoteerd; de klasse Caandelen zijn niet overdraagbaar: de belegger van klasse C-aandelen die zijn belegging wenst terug te
krijgen, kan enkel uittreden of de gedeeltelijke terugname van zijn klasse C-aandelen vragen.
Context en onderwerp van dit bijvoegsel
1/. Dit bijvoegsel wil de beleggers informeren over de publicatie op 17 juni, op de website van de vennootschap,
van de Verslag van de bedrijfsrevisor over de geconsolideerde IFRS-jaarrekening op 31/12/2020 :
Het verslag over de geconsolideerde IFRS-rekening maakt voorbehoud voor wat betreft de waardering (176,4
miljoen EUR) van de niet-liquide activa van Private Insurer, omdat deze is vastgesteld op de contractuele waarde
van de inbreng bij aanvang, wat KPMG niet in staat stelt om te oordelen over een passende waardering tegen de
correcte waarde van de activa.
De documenten kunnen worden verkregen op de website van de Vennootschap
(https://www.pv.be/nl/web/pv/over-pv/jaarverslagen-en-persberichten).
2/. De Vennootschap bevestigt ten slotte dat er zich, met uitzondering van wat in dit bijvoegsel is vermeld, geen
andere belangrijke nieuwe feiten, fouten of onjuistheden hebben voorgedaan met betrekking tot de informatie in
de Informatienota sinds de publicatiedatum ervan. In geval van tegenstrijdigheid tussen informatie in dit
bijvoegsel en informatie in de Informatienota, primeert de informatie in het bijvoegsel.

Recht van herroeping van de intekening op C-aandelen
Beleggers die voor de bekendmaking van dit bijvoegsel hadden aanvaard om in te tekenen op klasse C-aandelen en
aan wie die klasse C-aandelen nog niet zijn afgeleverd, hebben het recht om hun intekening te herroepen. Dit recht tot
herroeping moet elektronisch worden verstuurd naar het e-mailadres 'cooperators@pv.be' binnen drie werkdagen
volgend op de bekendmaking van dit bijvoegsel, dat wil zeggen uiterlijk op 22 juni 2021. Het betaalde bedrag wordt
zonder intrest terugbetaald binnen vijf werkdagen na ontvangst door P&V Verzekeringen van de e-mail van de
belegger en wordt gestort op de rekening die de belegger vermeld heeft op het intekenformulier.

