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Bijlage van 26/11/2019 bij het EU-groeiprospectus betreffende de 
openbare aanbieding van Deelbewijzen van 25/10/2019 

Deze bijlage (de « Bijlage van 26/11/2019 ») vormt een aanvulling op het prospectus van 25/10/2019 
betreffende de openbare aanbieding van Deelbewijzen van NewB (het « Prospectus »). Dit document 
maakt integraal deel uit van het Prospectus en moet hiermee in samenhang worden gelezen en 
geïnterpreteerd. Alle termen gedefinieerd in het Prospectus met een hoofdletter hebben in deze 
Bijlage van 26/11/2019 dezelfde betekenis, tenzij anders aangegeven. 

Overeenkomstig artikel 23 van de Prospectusverordening worden alle belangrijke nieuwe factoren of 
alle materiële vergissingen of onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie in een prospectus 
die op de beoordeling van de effecten van invloed kunnen zijn en die zich voordoen of worden 
vastgesteld tussen het tijdstip van goedkeuring van het prospectus en de afsluiting van het aanbod, 
onverwijld in een bijlage aan het prospectus vermeld. 

Het Prospectus en deze Bijlage van 26/11/2019 kunnen zonder kosten worden verkregen via het 
contactadres op de website van NewB, op het adres www.newb.coop of op de maatschappelijke zetel 
van NewB op volgende adres: 1210 Sint-Joost-ten-Node, Kruidtuinstraat, 75. Ze zijn ook beschikbaar 
op de website van NewB op https://www.newb.coop/nl/about. 

NewB is verantwoordelijk voor de informatie in deze Bijlage van 26/11/2019. Na het treffen van alle 
redelijke maatregelen, verklaart NewB dat de informatie in het Prospectus en in deze Bijlage van 
26/11/2019, voor zover haar bekend, in overeenstemming is met de werkelijkheid en dat er geen 
gegevens zijn weggelaten die de draagwijdte van het Prospectus zouden kunnen beïnvloeden.  

De Franse versie van deze Bijlage van 26/11/2019 werd goedgekeurd door de FSMA op 26/11/2019. 
De goedkeuring door de FSMA van het Prospectus en van deze Bijlage van 26/11/2019 is onafhankelijk 
van en zonder enige invloed op de procedure voor het verkrijgen van de erkenning als 
kredietinstelling, en impliceert geenszins de bevestiging van de doelmatigheid van deze operatie, van 
de duurzaamheid van het hierin beschreven project of van het realistische karakter van het 
businessplan dat door NewB wordt voorgesteld. 

Op de datum van goedkeuring van deze Bijlage van 26/11/2019 is er hiervan een Nederlandse 
vertaling beschikbaar en deze wordt gepubliceerd op hetzelfde moment als de Franse versie van de 
Bijlage van 26/11/2019 op de website van NewB, op het volgende adres www.newb.coop of kan 
verkregen worden op de maatschappelijke zetel van NewB op het volgende adres: 1210 Sint-Joost-
ten-Node, Kruidtuinstraat 75.  Deze vertaling wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van 
NewB. De FSMA keurt enkel de Franse versie van de Bijlage van 26/11/2019 goed en spreekt zich niet 
uit over de Nederlandse Bijlage van 26/11/2019. Desalniettemin kunnen beleggers in het kader van 
hun contractuele relatie met NewB vertrouwen op de vertaalde versie.  

Deze Bijlage van 26/11/2019 geeft aanleiding tot het Herroepingsrecht van de inschrijvingen (cf. Punt 
2 hieronder). 

WAARSCHUWING BETREFFENDE DE RISICO'S 

NewB heeft op heden nog geen erkenning als kredietinstelling en zal deze mogelijks nooit verkrijgen. De 
voorafgaande goedkeuring van het Prospectus en deze Bijlage van 26/11/2019 door de FSMA is volledig 
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onafhankelijk van en zonder enige invloed op de procedure voor de toekenning van een banklicentie. Dit 
Prospectus wordt opgesteld op basis van het vereenvoudigd model voor de groeiondernemingen zoals 
voorzien in bijlage van de Europese gedelegeerde verordening 2019/980. De goedkeuring van het 
Prospectus en deze Bijlage van 26/11/2019 door de FSMA impliceert geen enkele bevestiging van de 
doelmatigheid van deze operatie, van de duurzaamheid van het hierin beschreven project of van het 
realistische karakter van het zakenplan dat door NewB wordt voorgesteld. 

De autoriteiten voor prudentieel toezicht op NewB, namelijk de Europese Centrale Bank ("ECB") en de 
Nationale Bank van België (“NBB”) drongen erop aan dat deze fondsenwerving wordt verwezenlijkt vóór de 
beslissing tot eventuele toekenning van de vergunning als kredietinstelling. Bijgevolg wordt er nadrukkelijk en 
ter attentie van de belegger op gewezen dat op de datum van goedkeuring van het Prospectus en de huidige 
Bijlage van 26/11/2019 door de FSMA, de procedure voor de eventuele toekenning van de erkenning als 
kredietinstelling nog niet is afgerond bij de NBB en de ECB. De NBB heeft, in het kader van het onderzoek van 
het goedkeuringsdossier, het minimum op te halen kapitaal beoordeeld om rekening houdend met de 
onzekerheden en de methodologische hypotheses van het zakenplan, opdat NewB kan voldoen aan de eisen 
voor het eigen vermogen gedurende een periode van drie (3) jaar rekening houdend met de verwachte 
verliezen. Hieruit blijkt dat noch de ECB, noch de NBB, noch de FSMA het zakenplan van NewB onder geen 
beding en op welke wijze dan ook hebben goedgekeurd (zowel wat betreft de hypotheses als het plan dat eruit 
voortvloeit). Aangezien de goedkeuringsprocedure van het Prospectus en het Openbaar Aanbod eventuele 
toekenning van de erkenning als kredietinstelling gepland zijn, kan geen enkel element uit het 
aanvraagdossier voor de erkenning van NewB en opgenomen in het prospectus – inclusief het businessplan - 
beschouwd worden als geschikt en goedgekeurd door de respectievelijke toezichthoudende autoriteiten (ECB, 
NBB en FSMA). 

Investeren in de NewB-Deelbewijzen brengt hoge risico's met zich mee. 

In het bijzonder loopt de belegger een hoog risico een deel of het volledige geïnvesteerde bedrag te verliezen. 
Dit risico is een hoog risico vanwege de gecumuleerde boekhoudkundige verliezen die elk jaar sinds de 
oprichting van de vennootschap in 2011 werden afgesloten, zijnde 10.732.632 € volgens de rekeningen per 
30/06/2019, en gezien NewB geen enkele bewezen en voorafgaande ervaring kan aantonen wat betreft de 
activiteiten van een kredietinstelling, die zij wil ondernemen. 

Bovendien veroorzaakt dit gebrek aan bewezen en voorafgaande ervaring op het gebied van bankactiviteiten 
en de distributie van verzekeringen vooral: 

- een hoog risico wat betreft de duurzaamheid van het ondernemingsmodel van NewB en de 
betrouwbaarheid van haar financieel plan, in het bijzonder omwille van hun atypisch 
karakter voortvloeiend uit bijvoorbeeld de afwezigheid van elke vorm van financiële 
vergoeding op korte en middellange termijn voor de Coöperanten en Klanten zowel op de 
zichtrekeningen en spaarrekeningen, als op de deelbewijzen waarop werd ingeschreven; 

- hoge operationele risico's verbonden aan het opstarten van een activiteit die zich nog niet 
bewezen heeft, met name in verband met de informatica-infrastructuur van NewB, het 
sleutelelement van haar ondernemingsmodel;  

- risico's verbonden aan de bijkomende behoefte aan kapitaal van ongeveer 7.000.000 € over 
een periode van 5 jaar, bovenop het bedrag van 30.000.000 € beoogd door dit Aanbod. Als 
NewB er niet in slaagt om deze bijkomende bedragen in te zamelen, kan het zijn dat er 
gedurende de periode van het financiële plan, financiële en/of prudentiële spanningen 
optreden.  

De hoge graad van deze risico's wordt overigens versterkt door de volgende twee andere kenmerken van de 
aangeboden deelbewijzen:  

- de terugbetalingsprijs van de deelbewijzen van een ontslagnemende Coöperant kan de 
nominale waarde ervan niet overschrijden (geen potentiële meerwaarde op de 
deelbewijzen, maar potentieel risico op een waardevermindering). Als gevolg van de 
boekhoudkundige verliezen die het bedrag van het eigen vermogen hebben laten zakken tot 
onder de waarde van de uitgegeven Deelbewijzen, moet de belegger weten dat het risico op 
een waardevermindering zich reeds heeft voltrokken op de goedkeuringsdatum van het 
prospectus, rekening houdend met het feit dat het overgedragen verlies van NewB 
10.732.632 € bedraagt volgens de rekeningen per 30/06/2019. Op 30/06/2019 was de 
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geschatte intrinsieke waarde van NewB (Deelbewijs A = 595 €  / Deelbewijs B = 5,95 €) dus 
al lager dan zijn nominale waarde (Deelbewijs A = 2.000 €  / Deelbewijs B = 20 €), wat een 
onmiddellijk latent verlies inhoudt voor de Coöperant die in het kader van dit aanbod heeft 
ingeschreven. Er moet overigens worden opgemerkt dat het financieel plan van NewB 
voorziet dat de vennootschap verlies zal blijven nemen tijdens de eerste 4 jaar vanaf de 
eventuele toekenning van de erkenning als kredietinstelling. 

- de mogelijkheden om ontslag te nemen als Coöperant zijn beperkt aangezien ze niet 
toegestaan zijn a) tussen de datum van de eventuele toekenning van de erkenning als 
kredietinstelling en de datum van de derde verjaardag van het verkrijgen van de erkenning 
door NewB, noch b) onder bepaalde financiële en/of prudentiële voorwaarden die worden 
gesteld door NewB. De Deelbewijzen zijn bovendien niet vrij verhandelbaar. In deze context 
en rekening houdend met de hiervoor opgesomde elementen, kan de Coöperant dus 
gedurende een onbepaalde periode worden belet uit zijn investering te stappen (zelfs na de 
initiële blokkeringsperiode van 3 jaar) zolang NewB er niet in slaagt zijn zakenplan en 
financieel plan uit te voeren naar voldoende maatstaven en nooit de rentabiliteitdrempel 
bereikt, en dit terwijl de financiële situatie van NewB steeds slechter zou worden.   

 

De belegger wordt tevens op de hoogte gebracht van het feit dat, in overeenstemming met de betreffende 
prudentiële reglementaire bepalingen, het niveau van het prudentiële eigen vermogen vereist in het kader van 
de procedure voor het verzoek tot erkenning als kredietinstelling (zijnde het bedrag van het huidige Aanbod), 
zodanig wordt bepaald dat het de gecumuleerde verliezen gedurende de eerste drie operationele jaren kan 
absorberen, zodat NewB aan het einde van de drie (3) jaar blijft voldoen aan de opgelegde prudentiële ratio's. 
Als NewB na deze drie (3) jaar er niet in slaagt de solvabiliteitsratio's aan te houden en/of de vereiste 
rendabiliteitsdrempel om de negatieve tendens van haar financiële en prudentiële situatie terug te draaien 
niet bereikt, zal ze nieuwe fondsen moeten aantrekken of, bij gebrek hieraan, haar activiteiten moeten 
stopzetten.    

Voor ze zich op de Deelbewijzen inschrijven, moeten de potentiële beleggers het volledige Prospectus 
aandachtig lezen waarin het Aanbod en de risicofactoren beschreven worden en bijzondere aandacht 
besteden aan de risicofactoren (zie Sectie 3.2.3. (Specifieke samenvatting) en Sectie 6 (Risicofactoren) van het 
Prospectus). 

 Draagwijdte van de Bijlage van 26/11/2019 

 Nieuwe feiten die aan de basis liggen van de Bijlage van 26/11/2019 

Voorafgaand aan de lancering van het Aanbod werd er aangenomen dat er geen verlenging van het 
Aanbod werd overwogen. Echter, in het kader van de besprekingen die ten tijde van het Aanbod 
hebben plaatsgevonden, bleek dat de Nationale Bank van België een herziening van de oorspronkelijk 
overeengekomen kalender kon aanvaarden om NewB in staat te stellen haar Aanbod met zeven (7) 
kalenderdagen te verlengen, zonder dat dit de tijdige behandeling van de aanvraag tot erkenning in 
het gedrang brengt. 

Op die basis heeft de Raad van Bestuur van NewB beslist om de periode van het Aanbod te verlengen 
tot woensdag 04/12/2019 om middernacht, zonder evenwel de voorwaarden (in het bijzonder de 
Opschortende Voorwaarden) van het Aanbod te wijzigen. Deze verlenging is bedoeld om potentiële 
beleggers meer tijd te geven om in te schrijven op het Aanbod en zo de kans te vergroten om de 
Minimumkapitaaldrempel van 30.000.000 € te bereiken die nodig is om NewB in staat te stellen te 
voldoen aan de voorwaarden voor erkenning als kredietinstelling.   

 Verlenging van het publieke Aanbod van de Deelbewijzen 

De inschrijvingsperiode, die momenteel loopt van vrijdag 25/10/2019 om 14.00 uur tot en met 
woensdag 27/11/2019 om middernacht, wordt verlengd tot en met woensdag 04/12/2019 om 
middernacht. Bijgevolg moet (i) elke verwijzing in het Prospectus naar de datum van Afsluiting van het 
Aanbod van woensdag 27/11/2019 worden gelezen als een verwijzing naar de datum van woensdag 



  p 4/10 

04/12/2019 en (ii) elke verwijzing in het Prospectus naar de inschrijvingsperiode moet worden gelezen 
als een verwijzing naar de verlengde inschrijvingsperiode, zijnde, van vrijdag 25/10/2019 tot en met 
woensdag 04/12/2019 (om middernacht). 

 Impact op de voorlopige kalender  

Rekening houdende met de verlenging van het Aanbod wordt de kalender van de het Aanbod in sectie 
8.1.1 van het Prospectus als volgt aangepast: 

1. 25/02/2019 Neerlegging van de erkenningsaanvraag: Formele indiening van het 
verzoek tot erkenning als kredietinstelling. 

2. Vrijdag 25/10/2019 Goedkeuring van het prospectus door de FSMA 

3. Woensdag 27//11/2019 Publicatie van de Bijlage van 26/11/2019: Beleggers die reeds hebben 
ingeschreven op A- en B-Deelbewijzen vóór de publicatie van de Bijlage 
van 26/11/2019, hebben tot vrijdag 29/11/2019 om middernacht de tijd 
om hun inschrijving te herroepen. Zij worden dan binnen drie (3) 
werkdagen na hun verzoek tot herroeping terugbetaald. 

4. Van vrijdag 25/10/2019 om 14 uur 
tot en met woensdag 04/12/2019 
om middernacht (behoudens 
vervroegde afsluiting door NewB 
als het maximumbedrag van 
35.000.000 € eerder wordt bereikt) 

Openbaar aanbod van Deelbewijzen: Vanaf vrijdag 25/10/2019 om 
14:00 uur tot woensdag 04/12/2019 om middernacht, hebben 
beleggers de mogelijkheid om Deelbewijzen A en B te kopen. Het 
onderschreven bedrag moet verplicht op de rekening gestort worden 
die is geopend bij de Financiële Tussenpersoon ten laatste op vrijdag 
06/12/2019 om 12:00 uur om bij de Afsluiting van de Afrekening de 
Minimumkapitaaldrempel te bereiken. 

Tijdens de looptijd van het Aanbod, beslist het Directiecomité elke 
dinsdag en elke vrijdag, evenals op de dag van de Afsluiting van de 
Afrekening, over de toelating of de eventuele weigering van een 
belegger van categorie A of B. Indien de toelating van een belegger 
geweigerd wordt, wordt deze terugbetaald door de Financiële 
Tussenpersoon binnen drie (3) werkdagen vanaf de mededeling van de 
weigering van toegang. 

NewB informeert onmiddellijk met een maximale duur van (1) een dag 
na elke beslissing van het Directiecomité de Financiële Tussenpersoon 
over eventuele uit te voeren terugbetalingen. 

Bevinding van de noodzaak om een Bijlage bij het Prospectus te 
publiceren: In geval van een significant nieuw feit of een substantiële 
onjuistheid in de informatie in het Prospectus die de evaluatie van de 
Deelbewijzen zou kunnen beïnvloeden, die optreedt of wordt 
vastgesteld tussen het moment van goedkeuring van het Prospectus en 
de Afsluiting van het Aanbod, wordt onmiddellijk een Bijlage bij het 
Prospectus ingediend bij de FSMA en bekendgemaakt. 

4a. Uiterlijk vijf (5) 
werkdagen na het 
indienen bij de FSMA – 
uiterlijk op woensdag 
11/12/2019 om 
middernacht  

Bekendmaking van een 
nieuwe Bijlage bij het 
Prospectus: de nieuwe 
Bijlage bij het Prospectus 
wordt onmiddellijk 
gepubliceerd, na 
goedkeuring door de FSMA 
binnen een termijn van 
maximaal vijf (5) werkdagen 
na indiening.  
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4b. Ten laatste twee (2) 
werkdagen na de 
bekendmaking van de 
nieuwe Bijlage bij het 
Prospectus – uiterlijk 
13 december 2019 om 
middernacht 

Herroepingsrecht: De 
beleggers die reeds hebben 
ingeschreven voor Nieuwe 
Deelbewijzen voordat de 
nieuwe Bijlage werd 
bekendgemaakt, hebben, 
vanaf de bekendmaking van 
de nieuwe Bijlage bij het 
Prospectus, twee (2) 
werkdagen om zich te 
herroepen. Ze worden 
vervolgens terugbetaald 
door de Financiële 
Tussenpersoon binnen drie 
(3) werkdagen na de 
mededeling van de 
herroeping. 

 

5. Woensdag 04/12/2019 om 
middernacht 

Afsluiting van het Aanbod: Op woensdag 4/12/2019 om middernacht 
loopt de mogelijkheid af om in te schrijven op Deelbewijzen A en B . De 
volgende ochtend (donderdag 05/12/2019), bevestigt NewB aan de 
Financiële Tussenpersoon of er zich al dan niet een evenement heeft 
voorgedaan dat aanleiding kan geven tot de bekendmaking van een 
nieuwe Bijlage bij het Prospectus. 

6. Vrijdag  06/12/2019 om 12.00 uur 

  

Weigering van de overschrijvingen: Vanaf 06/12/2019 's middags 
worden alle nieuwe overschrijvingen op de rekening die geopend is bij 
de Financiële Tussenpersoon automatisch geweigerd en deze bedragen 
worden dus niet in rekening gebracht om de Minimumkapitaaldrempel 
te bereiken. Deze overschrijvingen worden onmiddellijk en automatisch 
teruggestort door de Financiële Tussenpersoon naar de oorspronkelijke 
rekening. 

Om 12.00 uur stelt de Financiële Tussenpersoon de laatste situatie van 
de rekeningen ter beschikking van NewB. 

 

7. Vrijdag 06/12/2019 tussen 12.00 
en 14.00 uur 

 

Laatste onderzoek door het Directiecomité dat zich over de toelating 
of weigering van beleggers uitspreekt: Het Directiecomité spreekt zich 
een laatste keer uit op vrijdag 6/12/2019 tussen 12.00 en 14.00 uur over 
de toelating of de eventuele weigering van de laatste beleggers. Indien 
de toelating van een belegger geweigerd wordt, wordt deze 
terugbetaald door de Financiële Tussenpersoon binnen de drie (3) 
werkdagen na de mededeling van de weigering tot toelating. 

Na de beslissing van het Directiecomité, informeert NewB uiterlijk om 
14.00 uur de Financiële Tussenpersoon over eventueel uit te voeren 
terugbetalingen. 

8. Vrijdag 06/12/2019 tussen 14.00 
en 16.00 uur 

Afsluiting van de Afrekening. Na de mededeling van de laatste 
terugbetalingen die moeten worden uitgevoerd, uiterlijk op 16.00 uur 
op 6/12/2019, stelt de Financiële Tussenpersoon vast of de fondsen al 
dan niet de Minimumkapitaaldrempel hebben bereikt. 

Als een nieuwe Bijlage in het Prospectus werd gepubliceerd en het einde 
van het Herroepingsrecht zich na donderdag 05/12/2019 om 
middernacht bevindt, is de Afsluiting van de Afrekening voorlopig en 
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worden de fondsen niet geblokkeerd (in dit geval moet men geen 
rekening houden met punt 9 van deze kalender en naar punt 10 gaan). 

9. Uiterlijk op vrijdag 06/12/2019 om 
16.00 uur: Realisatie of niet van de 
eerste (1e) Opschortende 
Voorwaarde? 
Minimumkapitaaldrempel bereikt 
of niet? 

 

9a. In geval aan de eerste (1e) Opschortende Voorwaarde voldaan is - 
Mededeling dat de Minimumkapitaaldrempel is bereikt: Indien de 
Minimumkapitaaldrempel bereikt wordt bij Afsluiting van de Afrekening 
informeert de Financiële Tussenpersoon, ten laatste om 16.00 uur, de 
NBB, de ECB en NewB over het feit dat de Minimumkapitaaldrempel 
bereikt wordt en blokkeert de fondsen definitief. 

Als een nieuwe Bijlage in het Prospectus werd bekendgemaakt en het 
einde van het Herroepingsrecht zich na donderdag 5/12/2019 om 
middernacht bevindt, is de vaststelling voorlopig en worden de fondsen 
niet geblokkeerd (in dit geval moet men geen rekening houden met punt 
9 van deze kalender en naar punt 10 overgaan).  

9b. In geval van niet-realisatie van de eerste (1ste) Opschortende 
Voorwaarde: Als de Minimumkapitaaldrempel niet bereikt is bij de 
Afsluiting van de Afrekening, vervalt het Aanbod, vervallen de 
inschrijvingen, wordt een persbericht gepubliceerd en worden de 
fondsen volledig terugbetaald binnen de drie (3) werkdagen.   

9c. Van maandag 
09/12/2019 tot 
woensdag 
11/12/2019 

  

Terugbetaling indien de 
Minimumkapitaaldrempel niet 
bereikt is: In dat geval worden 
beleggers integraal terugbetaald 
door de Financiële Tussenpersoon 
binnen de drie (3) werkdagen na 
Afsluiting van de Afrekening, d.w.z. 
ten laatste op woensdag 
11/12/2019   

 

10. Indien de vaststelling en Afsluiting 
van de Afrekening voorlopig waren: 

Tussen maandag 09/12/2019 om 
16.00 uur en maandag 16/12/2019 
om 16.00 uur ten laatste:  

Afsluiting van de Afrekening en 
definitieve vaststelling 

 

10a. Als de Afsluiting van de Afrekening en de vaststelling dat de fondsen 
de Minimumkapitaaldrempel bereiken, voorlopig zijn, dan volgt de dag 
na het verstrijken van het Herroepingsrecht: 

Afsluiting van de Afrekening: de werkdag na afloop van het 
Herroepingsrecht om 16.00 uur, tussen maandag 09/12/2019 om 16.00 
uur en ten laatste op maandag 16/12/2019 om 16 uur, stelt de 
Financiële Tussenpersoon vast of de fondsen die zich op de rekeningen 
op naam van NewB bevinden, al dan niet de Minimumkapitaaldrempel 
bereiken: Voldoening of niet van de eerste (1e) Opschortende 
Voorwaarde? 

10b. In geval de eerste (1ste) Opschortende Voorwaarde voldaan is: 
Indien de Minimumkapitaaldrempel bereikt wordt na het verstrijken 
van de termijn van het Herroepingsrecht van twee (2) werkdagen, 
informeert de Financiële Tussenpersoon de NBB, de ECB en NewB over 
het feit dat de Minimumkapitaaldrempel bereikt wordt en blokkeert de 
fondsen definitief. 

10c. In geval de eerste (1e) Opschortende Voorwaarde niet voldaan is: 
Als de Minimumkapitaaldrempel niet meer bereikt is bij de Afsluiting 
van de Afrekening, vervalt het Aanbod, vervallen de inschrijvingen, 
wordt een persbericht gepubliceerd en worden de fondsen volledig 
terugbetaald binnen de drie (3) werkdagen. 
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10d
. 

Tussen dinsdag 
10/12/2019 en 
donderdag 19/12/2019 

  

Terugbetaling indien de 
Minimumkapitaaldrempel 
niet bereikt is: in dit geval 
worden beleggers integraal 
terugbetaald door de 
Financiële Tussenpersoon 
binnen de drie (3) werkdagen 
na Afsluiting van de 
Afrekening, d.w.z. op 
donderdag 19/12/2019 ten 
laatste.  

 

11. Uiterste datum: uiterlijk zondag 
15/03/2020: realisatie of niet van 
de tweede (2e) Opschortende 
Voorwaarde? 

11a. In geval van niet-vervulling de tweede (2e) Opschortende 
Voorwaarde: Indien de beslissing tot toekenning van de erkenning als 
kredietinstelling niet wordt meegedeeld aan NewB ten laatste op 
15/03/2020: het Aanbod vervalt en de inschrijvingen hebben geen 
verder gevolg, een persbericht wordt gepubliceerd en de beleggers 
worden integraal terugbetaald binnen de drie (3) werkdagen na de 
ontvangst door NewB van de kennisgeving van de beslissing. 

11b. Ten laatste van 
maandag 16/03/2020 
tot woensdag 
18/03/2020 

Terugbetaling: De beleggers worden 
integraal terugbetaald door de 
Financiële Tussenpersoon binnen de 
drie (3) werkdagen na ontvangst van 
deze beslissing door NewB. 

 
11c. Vervulling of niet van de tweede (2e) Opschortende Voorwaarde? 
De beslissing tot toekenning van de erkenning als kredietinstelling 
wordt aan NewB meegedeeld door de ECB uiterlijk op 15/03/2020. 

12. Uiterlijk op maandag 16/03/2020 Kapitaalverhoging: Indien de kennisgeving van de beslissing tot 
toekenning door de ECB als kredietinstelling wordt ontvangen door 
NewB, deelt NewB ten laatste op 16/03/2020 deze beslissing mee aan 
de Financiële Tussenpersoon, die onmiddellijk de rekeningen vrijgeeft, 
en de Raad van Bestuur van NewB voert de boekhoudkundige operaties 
voor de kapitaalsverhoging van NewB uit die nodig zijn om het 
opgenomen kapitaal op te nemen in het bestaande kapitaal van NewB, 
neemt kennis van de voltooiing van de kapitaalverhoging en geeft de 
nieuwe Deelbewijzen uit. De vrijgave van de fondsen is onderworpen 
aan geen enkele voorwaarde behalve de ontvangst van de mededeling 
van de erkenning als kredietinstelling. 

13. Uiterlijk op woensdag 18/03/2020 De inschrijvingen ontvangen tijdens het Aanbod worden ingeschreven 
in het register van de Deelbewijzen. De Coöperanten ontvangen per e-
mail een bevestiging van hun intekening en hun status van Coöperant 
ten laatste twee (2) werkdagen na de dag van de kapitaalsverhoging. 
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 Aanpassingen aan het Prospectus  

De gevolgen van de verlenging van de periode van het Aanbod tot woensdag 04/12/2019 om 
middernacht zijn:  

(i) De eerste Opschortende Voorwaarde wordt als volgt geformuleerd: «: Zoals aangegeven in 
punten 9 en 10 van de kalender in Sectie 8.1.1. (Gestructureerde kalender van het Aanbod en 
de procedure tot verkrijging van de erkenning), wordt op vrijdag 06/12/2019 om 16.00 uur of, 
in voorkomend geval, de dag na het einde van het Herroepingsrecht om 16.00 uur en ten 
laatste op maandag 16/12/2019 om 16.00 uur, vastgesteld door de Financiële Tussenpersoon 
dat de door de beleggers overgedragen fondsen in het kader van het Aanbod (inschrijvingen 
van A- en B-Deelbewijzen), evenals de overgedragen fondsen voor het Aanbod van categorie 
C (zoals bepaald in  Sectie 8.5 (Overeenkomst van onherroepelijke inschrijvingen) op de 
rekeningen gestort die geopend zijn bij deze Financiële Tussenpersoon, samengeteld de 
Minimumkapitaaldrempel met het oog op het verkrijgen van een erkenning als 
kredietinstelling bereiken. 

(ii) Elke verwijzing in het Prospectus naar het Aanbod moet worden gelezen als een verwijzing 
naar het verlengde Aanbod, zijnde van vrijdag 25/10/2019 om 14.00 uur tot woensdag 
4/12/2019 om middernacht. 

(iii) Elke verwijzing in het Prospectus naar data die betrekking hebben op (de periode van) het 
Aanbod tussen en inclusief woensdag 27/11/2019 en maandag 09/12/2019 zal worden 
gelezen als een verwijzing naar de datum die overeenkomt met zeven (7) kalenderdagen later: 

- elke verwijzing naar woensdag 27/11/2019 moet worden gelezen als een verwijzing 
naar woensdag 04/12/2019; 
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- elke verwijzing naar donderdag 28/11/2019 moet worden gelezen als een verwijzing 
naar donderdag 05/12/2019; 

- elke verwijzing naar vrijdag 29/11/2019 moet worden gelezen als een verwijzing naar 
vrijdag 06/12/2019;  

- elke verwijzing naar maandag 02/12/2019 moet worden gelezen als een verwijzing 
naar maandag 09/12/2019; 

- elke verwijzing naar dinsdag 03/12/2019 moet worden gelezen als een verwijzing naar 
dinsdag 10/12/2019;  

- elke verwijzing naar woensdag 04/12/2019 moet worden gelezen als een verwijzing 
naar woensdag 11/12/2019; 

- elke verwijzing naar vrijdag 06/12/2019 moet worden gelezen als een verwijzing naar 
vrijdag 13/12/2019; 

- elke verwijzing naar maandag 09/12/2019 moet worden gelezen als een verwijzing 
naar maandag 16/12/2019; 

- elke verwijzing naar donderdag 12/12/2019 moet worden gelezen als een verwijzing 
naar donderdag 19/12/2019. 

De derde alinea van Sectie 8.1.3 wordt overigens vervangen door de volgende tekst: « Vermits een 
verlenging van het Aanbod na woensdag 04/12/2019 niet mogelijk is, zal, indien op vrijdag 06/12/2019 
om 16.00 uur, de Minimumkapitaaldrempel niet behaald is door de inschrijvingen van de categorie A, 
B en C, het Aanbod vervallen, zullen de inschrijvingen zonder gevolg blijven, zal een persbericht 
gepubliceerd worden en zullen de ingelegde bedragen integraal terugbetaald worden aan de 
beleggers. » en de eerste zin van de vierde alinea van Sectie 8.1.4.1 wordt vervangen door de volgende 
tekst: «Aangezien een verlenging van het Aanbod na 04/12/2019 niet mogelijk is, zal, indien op vrijdag 
04/12/2019 om 16.00 uur de Minimumkapitaaldrempel niet is bereikt, het Aanbod vervallen, zijn de 
inschrijvingen dan niet meer van kracht, wordt een persbericht gepubliceerd en gaat de Financiële 
Tussenpersoon over tot de volledige terugbetaling van de onderschreven bedragen aan de beleggers, 
zonder kosten voor de beleggers.». 

 Gevolgen voor de met de Financiële Tussenpersoon gesloten overeenkomst 

Naar aanleiding van het besluit tot verlenging van de periode van het Aanbod is met de Financiële 
Tussenpersoon een addendum overeengekomen om de voorwaarden van de overeenkomst met 
betrekking tot zijn tussenkomst in het Aanbod dienovereenkomstig aan te passen en ervoor te zorgen 
dat de voorwaarden voor het blokkeren, vrijgeven en terugbetalen van middelen hiermee in in 
overeenstemming zijn. 

 Overige wijzigingen 

Een materiële fout werd gevonden in sectie 8.5 van het Prospectus met betrekking tot de 
contactgegevens van de Investeerder Smart, die als volgt moeten worden gelezen: « Stichting 
SMartBE, Private Stichting, Emile Feronstraat 70, 1060 Brussel ».  

 Herroepingsrecht 

Overeenkomstig artikel 23 van de Prospectusverordening, hebben beleggers die reeds hebben 
ingeschreven op Deelbewijzen A en B voordat de Bijlage van 26/11/2019 wordt bekendgemaakt, het 
recht om hun inschrijving in te trekken gedurende twee (2) werkdagen na de bekendmaking van de 
Bijlage. 

Beleggers die tussen vrijdag 25/10/2019 en woensdag 27/11/2019 om middernacht hebben 
ingeschreven op Deelbewijzen A en B van NewB kunnen dus verzoeken om hun inschrijvingen te 
herroepen en hun investering terug te betalen tot vrijdag 29/11/2019 om middernacht.  
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De beleggers kunnen hun Herroepingsrecht uitoefenen op de website van NewB op het adres 
www.newb.coop/nl/refund door de volgende informatie te verstrekken: 

- de gestructureerde mededeling gebruikt voor de betalingen waarvoor het 
Herroepingsrecht wordt uitgeoefend; 

- het terug te betalen bedrag, dat ofwel overeenstemt met het totaalbedrag 
van de belegging,  ofwel met een bedrag dat het totaal belegde bedrag dat 
overeenstemt met de gebruikte gestructureerde mededeling niet 
overschrijdt; 

- de naam en voornaam van de belegger, exact zoals vermeld bij de 
inschrijving; 

- indien van toepassing, indien de begunstigde niet de belegger is: 

▪ ofwel de naam en voornaam van de meerderjarige begunstigde, 
exact zoals vermeld bij de inschrijving; 

▪ ofwel de naam en voornaam van de wettelijke vertegenwoordiger 
van de minderjarige begunstigde, exact zoals vermeld bij de 
inschrijving.  

 

De beleggers worden terugbetaald, op de rekening van de afzender van de overeenkomstige 
overschrijving, en dit zonder kosten, door de Financiële Tussenpersoon binnen drie (3) werkdagen van 
de geldige mededeling van de aanvraag tot herroeping, zijnde, ten laatste op woensdag 04/12/2019. 

 

http://www.newb.coop/nl/refund

