Bijvoegsel van 17 december 2019 bij de informatienota met
betrekking tot de doorlopende openbare aanbieding van Caandelen met een nominale waarde van 1.000,00 euro per aandeel

Inleiding
Dit document is opgesteld door P&V Verzekeringen CVBA.
Dit document geldt als bijvoegsel bij de Informatienota over de doorlopende openbare aanbieding van 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 raad van bestuur van 21 november 2019.
Waarschuwing: de belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of het verwachte
rendement niet te behalen; de coöperatieve maatschappelijke aandelen zijn niet beursgenoteerd; de C-aandelen zijn niet
overdraagbaar: de belegger van C-aandelen die zijn belegging wenst terug te krijgen kan enkel uittreden of de
gedeeltelijke terugname van zijn C-aandelen vragen.
Context en onderwerp van dit bijvoegsel
De buitengewone algemene vergadering van P&V Verzekeringen van 21 november 2019 heeft bepaalde wijzigingen
goedgekeurd aan de statuten om rekening te kunnen houden met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van 23 maart 2019 dat vanaf 1 januari 2020 van toepassing is op P&V Verzekeringen.
Deze wijzigingen van de statuten van P&V Verzekeringen treden in werking op 1 januari 2020. De gewijzigde statuten
kunnen worden geraadpleegd op de website van P&V Verzekeringen: www.pv.be.
Dit bijvoegsel is dus bedoeld om, met ingang van 1 januari 2020, de in de Informatienota weergegeven informatie over
een aantal statutaire bepalingen van P&V Verzekeringen te updaten om rekening te kunnen houden met de eerder
vernoemde wijzigingen van de statuten van P&V Verzekeringen en met de invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-

Wat betreft de rechtsvorm (blz. 1, 2 en 8 van de Informatienota), zal er naar P&V Verzekeringen worden
verwezen als 'coöperatieve vennootschap' of 'CV'.

-

De term 'maatschappelijke aandelen' (blz. 1, 3, 8, 9) wordt vervangen door 'aandelen'.

-

De beperking op grond waarvan het geheel van de door de C-aandelen uitgebrachte stemmen in geen geval kan
worden meegeteld bij de stemmen van de algemene vergadering voor het verkrijgen van een stemmenaantal
hoger dan een tiende van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen (blz. 1),
wordt geschrapt.

-

De acceptatie en de terugbetaling van de uittredingen en gedeeltelijke terugnames van de coöperanten (blz. 8)
worden eveneens onderworpen aan bepaalde beperkingen zoals vastgelegd in artikel 6:115 en 6:116 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de vennootschap moet bepaalde tests doorstaan inzake
nettoactief, eigen vermogen en solvabiliteitsprofiel).

-

De bepaling op grond waarvan de coöperant die uitgesloten of uittredend is of die een deel van zijn
maatschappelijke aandelen heeft teruggenomen gedurende vijf jaar, binnen de grenzen van zijn engagement
(d.w.z. ten belope van de nominale waarde van de in zijn bezit zijnde aandelen), persoonlijk gehouden is aan
alle verbintenissen die P&V Verzekeringen heeft aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting,
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zijn uittreding of de gedeeltelijke terugname van zijn maatschappelijke aandelen (blz. 3) heeft plaatsgevonden,
wordt geschrapt.
-

Wat betreft het beleid voor de uitkering van dividenden (blz. 9), wordt de verwijzing naar een invordering, op
de nettowinst, van 5% voor de wettelijke reserve geschrapt. Bovendien moet elke beslissing over de
winstbestemming en de uitvoering van deze beslissing voldoen aan bepaalde vereisten vastgelegd in artikel
6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de vennootschap moet bepaalde tests
doorstaan inzake nettoactief, eigen vermogen en solvabiliteitsprofiel).

Recht van herroeping van de intekening op C-aandelen
Beleggers die voor de bekendmaking van dit bijvoegsel hadden aanvaard om in te tekenen op C-aandelen en aan wie
deze 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 20 december 2019. 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.
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