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WAARSCHUWING: DE INVESTEERDER LOOPT HET RISICO OM ALLES OF 
EEN DEEL VAN ZIJN INVESTERING TE VERLIEZEN EN/OF OM HET 
VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEKOMEN.

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET beursgenoteerd: DE 
INVESTEERDER LOOPT HET RISICO MET GROTE MOEILIJKHEDEN 
GECONFRONTEERD TE WORDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE PARTIJ
TE VERKOPEN INDIEN HIJ DIT ZOU WENSEN

Deel I: Belangrijkste risico’s eigen aan de uitgevende instelling en aan 
de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor de betreffende 
uitgifte. 

Het aangeboden instrument is een aandeel. Door hierop in te tekenen wordt de 
investeerder eigenaar van een deel van het kapitaal van de uitgevende instelling.
De aandeelhouder loopt hetzelfde risico als het bedrijf en riskeert dus het 
geïnvesteerde kapitaal te verliezen. In geval van liquidatie komt de 
aandeelhouder na de schuldeiser in de verdeling van de opbrengsten van de 
verkoop van de activa. Met andere woorden, in de meeste gevallen krijgt hij niets
terug.

Het aandeel heeft een onbeperkte levensduur. Zie punt 3 van deel IV voor de 
terugbetalingsmogelijkheden.

Als tegenprestatie geeft het aandeel recht op een deel  in de eventuele winsten 
van de uitgevende instelling; de aandeelhouder ontvangt, indien van toepassing, 
een inkomen dat een dividend wordt genoemd. Het bedrag van het dividend is 
afhankelijk van het winstbedrag dat de uitgevende instelling heeft gerealiseerd 
en de manier waarop zij besluit deze winst te verdelen  tussen reservering en de 
beloning van de aandeelhouders. Het aandeel geeft ook stemrecht tijdens de 
algemene vergadering.

De uitgevende instelling is van mening dat de belangrijkste risico’s voor de 
investeerder de volgende zijn:

Risico’s eigen 
aan de 
uitgevende 
instelling – 
operationeel en 
commercieel:

• Het voornaamste risico is verbonden aan de 
kredietverstrekking van F’in Common. Een jaarlijks 
wanbetalingspercentage van 2,5% van de uitstaande 
bedragen wordt in het financiële plan in aanmerking 
genomen. Om dit risico te verzachten, biedt F’in Common 
enkel financieringen aan bedrijven in verhouding met de 
kredieten die zij hebben bekomen bij andere 
kredietverstrekkers. F’in Common organiseert bovendien 
een gemeenschappelijk garantiemechanisme in de vorm 



van een onverdeelbare reserve, met het oog op het dekken 
van eventuele wanbetalingen van kredieten die aan 
bedrijven werden toegekend. Tot slot biedt de Stichting voor
Toekomstige Generaties gratis aan F’in Common een 
dekking voor schadegevallen tot een bedrag van €150.000 
boven op het gedeelte gedekt door de onverdeelbare 
reserve.

• In de opstartfase van F’in Common neemt de vzw Réseau 
Financité het beheer en de promotie van F’in Common 
gratis op zich zolang diens inkomsten niet voldoende zijn 
om zichzelf te onderhouden. Volgens het financieel plan zou
deze tenlasteneming door de vzw Réseau financité duren 
tot eind 2022. De resultaten van F’in Common zouden haar 
vervolgens in staat moeten stellen om het beheer en de 
promotie intern te verzekeren. Dit is een opportuniteit voor 
F’in Common die zo haar kosten vermindert tijdens de 
eerste jaren. Het is ook een risico, want de coöperatie is 
afhankelijk van een derde organisatie en in geval van 
verzuim van deze laatste, moet F’in Common haar beheer 
en promotie sneller internaliseren, wat gevolgen zou 
hebben voor het financiële evenwicht.

• Ondanks de bijzondere aandacht die F’in Common geeft 
aan deze risico’s, is de coöperatie overigens blootgesteld 
aan andere soorten operationele risico’s. Dit kan gaan om 
fraude of andere criminele activiteiten (zowel extern als 
intern), een slechte werking van de processen of 
procedures, defecten of onbeschikbaarheid van de 
systemen, menselijke fouten, enz. Dergelijke evenementen 
kunnen financiële verliezen tot gevolg hebben of de 
reputatie van F’in Common ondermijnen.

Risico’s eigen 
aan de 
uitgevende 
instelling – 
subsidiegebonde
n:

F'in Common is niet afhankelijk van subsidies. Bijgevolg 
bestaat er geen risico in geval van verlies van subsidies.

Risico’s eigen 
aan de 
uitgevende 
instelling - 
bestuur:

• F'in Common wordt bestuurd door een raad van bestuur. 
Deze is samengesteld uit vier bestuurders die ook vennoot 
zijn en aangesteld werden door de algemene vergadering 
van vennoten. Momenteel gaat het over 
vertegenwoordigers van rechtspersonen die deskundig zijn 
in de maatschappelijke materie en rechtspersonen die 
mogelijk in aanmerking komen voor een financiering door 
de coöperatie.  De uitgifte van aandelen van de 
coöperatieve vennootschap,  die het onderwerp vormt van 
onderhevige informatienota, heeft overigens tot gevolg dat 
de algemene vergadering van F’in Common wordt 
uitgebreid met coöperanten die solidair in de ontwikkeling 
van het Belgisch sociaal ondernemerschap willen 
investeren. Dit laat toe de raad van bestuur uit te breiden 
met deze categorie vennoten en zo in de raad van bestuur 
een beter evenwicht te verzekeren tussen de aanwezige 



belangen in de coöperatie. Een eerste risico omtrent het 
beheer ligt in het feit dat deze uitbreiding van de raad van 
bestuur hoogstwaarschijnlijk, maar nog niet verworven, is.

• Op het gebied van deskundigheid vervullen drie van de 
vier bestuurders momenteel de functie van bedrijfsleider in 
andere ondernemingen. Zo bieden ze samen de 
deskundigheid die F’in Common nodig heeft. Een van deze 
bestuurders is verantwoordelijk voor het dagdagelijkse 
beheer. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, beschikt 
F’in Common momenteel nog niet over een uitvoerend team
en de vzw Réseau Financité neemt gratis het beheer en de 
promotie op zich. Het feit dat de bestuurder-afgevaardigde 
van F’in Common ook de directeursfunctie van de vzw 
Réseau Financité uitvoert, is eerder een waarborg voor 
stabiliteit. Dit brengt echter ook een beleidsrisico met zich 
mee indien de raad van bestuur niet strikt zijn 
controlemissie zou uitoefenen. Bovendien, indien de 
afgevaardigde bestuurder F’in Common zou verlaten, 
zonder dat men in zijn onmiddellijke vervanging kan 
voorzien, kan dit een negatieve impact hebben op korte en 
middellange termijn op de ontwikkeling en de resultaten 
van de coöperatie. Om dit risico te minimaliseren stelt F’in 
Common procedures op die regelmatig worden bijgewerkt 
en de snelle tenlasteneming van de taken door een ander 
persoon mogelijk maken.

Andere risico’s: n.v.t.

Deel II: Informatie betreffende de uitgevende instelling. 

A. Identiteit van de uitgevende instelling

1.1 Maatschappelijke zetel en 
land van oorsprong

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel, België

1.2 Rechtsvorm cvba
1.3 Ondernemingsnummer of 
daarmee overeenstemmend

716.767.543

1.4 Website https://www.fincommon.coop/
2. Activiteiten van de uitgevende 
instelling

1 bijdragen tot de sociaal verantwoorde  
beleggingsmarkt door zijn aandelen aan het
publiek aan te bieden;
2 de toegang tot financiering 
vergemakkelijken voor sociale 
ondernemingen wier financiële producten 
het label Financité & FairFin hebben 
bekomen, een collectief merk dat 
certificeert dat ze activiteiten financieren 
die van maatschappelijk en/of ecologisch 
nut zijn door zich te baseren op 
maatschappelijke criteria, en hiertoe
2.1 financiering aan deze ondernemingen 
aanbieden, in verhouding met de kredieten 
die zij hebben bekomen bij andere 
kredietverstrekkers,



2.2 een gemeenschappelijk 
garantiemechanisme organiseren om 
eventuele wanbetalingen van kredieten die 
aan ondernemingen werden toegekend, te 
dekken.

3. Identiteit van de personen die 
meer dan 5% van het kapitaal 
van de uitgevende instelling 
bezitten.

• Stichting voor Toekomstige Generaties, 
instelling van openbaar nut, 
• Fairfin, vzw, 
• Réseau Financité, vzw.

4. Eventuele voltrokken 
verrichtingen tussen de 
uitgevende instelling en de 
personen die in het vorige punt 
vermeld staan en/of betrokken 
personen die geen 
aandeelhouder zijn.

• Zoals hierboven stond vermeld, neemt de
vzw Réseau Financité in de opstartfase van 
F’in Common gratis het beheer en de 
promotie van F’in Common ten laste zolang
de inkomsten van de coöperatie niet 
voldoende zijn om hier zelf in te voorzien. 
Volgens het financieel plan zou deze 
tenlasteneming door de vzw Réseau 
Financité tot eind 2022 duren. De 
resultaten van F’in Common zouden 
vervolgens F’in Common in staat moeten 
stellen om haar beheer en promotie intern 
te verzekeren.
• Daarbij biedt het Sustainable Finance 
Fund, dat is ondergebracht bij de Stichting 
voor Toekomstige Generaties, gratis een 
dekking voor verliezen tot een bedrag van 
€150.000 boven op het gedeelte gedekt 
door de ondeelbare reserve.

5.1 Identiteit van de leden van 
het wettelijk bestuursorgaan van 
de uitgevende instelling

• 8INFINI SCRL-FS, wiens permanente 
vertegenwoordiger Stéphane 
EMMANUELIDIS is,
• Stichting voor Toekomstige Generaties, 
instelling van openbaar nut, wiens 
permanente vertegenwoordiger Tanguy 
VANLOQUEREN is, 
• Rekwup, cvba, wiens permanente 
vertegenwoordiger Jean-Gérald PAHAUT is, 
• Réseau Financité, vzw, wiens permanente
vertegenwoordiger Bernard BAYOT is.

5.2 Identiteit van de raad van 
bestuur.

n.v.t.

5.3 Identiteit van de 
vertegenwoordigers die het 
dagelijks beheer op zich nemen.

Bernard BAYOT

6. Totaalbedrag van de 
vergoeding van de bestuurders 
en/of vertegenwoordiger(s) die 
het dagelijks beheer op zich 
nemen voor het laatste boekjaar 
en totaalbedrag van de tevens 
opzijgezette of toegerekende 
bedragen door de uitgevende 
instellingen of haar filialen in het 
kader van pensioenuitkeringen of

€0 



andere voordelen.
7. Met betrekking tot de 
personen waarvan sprake is in 
punt 4, vermelding van alle 
veroordelingen als bedoeld in 
artikel 20 van de wet van 25 april
2014 betreffende het statuut van
en het toezicht op 
kredietinstellingen en 
beursvennootschappen.

Geen vermelding

8. Beschrijving van 
belangenconflicten tussen de 
uitgevende instelling en de 
personen waarvan sprake is in 
punt 3 en 5, of met andere 
verbonden partijen.

Geen vermelding

9. Identiteit van de externe 
accountant.

Christophe Remon

B. Financiële informatie over de uitgevende instelling

1. Jaarrekening van de laatste
twee boekjaren.

De coöperatie werd op 21 december 2018 
opgericht en het eerste boekjaar werd 
afgesloten op 31 december 2019. U vindt de 
afgesloten rekeningen van 31/12/2019 hierbij 
ingesloten. Ze worden in juli 2020 gepubliceerd
na goedkeuring door de algemene vergadering 
op 21 juni.

2. Werkkapitaal. Op 31/12/2019 is het werkkapitaal (vlottende 
activa – schulden op korte termijn) = €129 
609,04.

3.1 Eigen vermogen. Op 31 december 2019 bedraagt het eigen 
vermogen €99.835 en in juni 2020 €93.800. De
solvabiliteitsratio (bedrag van het eigen 
vermogen gedeeld door het balanstotaal) 
bedroeg 56% op 31 december 2019.

3.2 Schuldenlast. De schuldenlast bedraagt €78 371,51 op 31 
december 2019 en €75.810,35 in juni 2020.

3.3 Vermoedelijke datum van
break-even. Deze datum 
hangt af van het financieel 
plan dat de uitgevende 
instelling verstrekt aan de 
raad van het label. Dit 
financieel plan is een 
prognose die afhangt van 
talrijke factoren wiens 
uitvoering onzeker is.

Reeds bereikt

3.4 Datum waarop de 
boekwaarde van de aandelen
overeenkomt met de 
nominale waarde. Deze 
datum is afhankelijk van het 

De boekwaarde van de aandelen overschreed 
de nominale waarde op 31/12/2019.



financieel plan dat de 
uitgevende instelling 
verstrekt aan het 
labelingscomité. Dit 
financieel plan is een 
prognose die afhangt van 
talrijke factoren waarvan de 
uitvoering onzeker is.
4. Belangrijke wijziging van 
de financiële of commerciële 
situatie sinds het einde van 
het laatste boekjaar waarop 
de jaarrekeningen die als 
bijlage aan onderhavige nota 
gehecht zijn, betrekking 
hebben.

n.v.t.

Deel III: Informatie betreffende de uitgifte van beleggingsinstrumenten 

A. Beschrijving van de uitgifte

1.1 Minimumbedrag van de uitgifte n.v.t.
1.2 Minimaal intekenbedrag per 
investeerder.

1. Voor natuurlijke personen die 
solidair willen investeren in de 
ontwikkeling van het Belgisch sociaal 
ondernemerschap, €100 (5 aandelen 
van de categorie B aan €20),
2. Voor rechtspersonen die mogelijk in
aanmerking komen voor een 
financiering door de coöperatie, €500 
(25 aandelen van de categorie C aan 
€20).

1.3 Maximum intekenbedrag per 
investeerder.

1. Voor natuurlijke personen die 
solidair willen investeren in de 
ontwikkeling van het Belgisch sociaal 
ondernemerschap, €1000 (50 
aandelen van de categorie B aan €20),
2. Voor rechtspersonen die mogelijk in
aanmerking komen voor een 
financiering door  de coöperatie, 
€1000 (50 aandelen van de categorie 
C aan €20).

2. Totaalprijs van de uitgegeven 
beleggingsinstrumenten.

€130.000 voor de aandelen van de 
categorieën B en C.

3.1 Datum van opening van de uitgifte
.

16 juni 2020

3.2 Sluitingsdatum van de uitgifte . Doorlopende uitgifte.
3.3 Datum van uitgifte van de 
beleggingsinstrumenten

Naarmate hun inschrijvingen

4. Stemrecht verbonden aan de 
aandelen.

Artikel 39 van de statuten van de 
coöperatie bepaalt dat elke 
aandeelhouder recht heeft op één 
stem, ongeacht het aantal aandelen 
dat hij bezit. Bovendien moeten de 



besluiten worden goedgekeurd door 
zowel:
- een absolute meerderheid van de 
aanwezige en vertegenwoordigde 
stemmen van de maatschappelijke 
coöperanten (categorie A),
- een absolute meerderheid van de 
aanwezige en vertegenwoordigde 
stemmen van de investerende 
coöperanten (categorieën B en D) en
- een absolute meerderheid van de 
aanwezige en vertegenwoordigde 
stemmen van de coöperanten die 
krediet van de coöperatie krijgen of 
hebben gekregen (categorie C).

5. Wijze van samenstelling van de 
raad van bestuur.

Artikel 19 van de statuten bepaalt dat 
de vennootschap bestuurd wordt door 
een raad van bestuur die uit minstens 
drie bestuurders, vennoten of niet, 
bestaat en die werden aangesteld 
door de algemene vergadering van 
vennoten met eenvoudige 
meerderheid, voor een periode van 
niet langer dan zes jaar. Hun 
mandaten kunnen worden verlengd.

6. Kosten ten laste van de 
investeerder.

Geen kosten.

7. Vergoeding in geval van 
overintekening

Terugbetaling van de laatste 
intekenaars.

B. Redenen van het aanbod

1. Gepland gebruik van de verkregen 
bedragen.

De toegang tot financiering 
vergemakkelijken voor sociale 
ondernemingen wier financiële 
producten het label Financité & FairFin
hebben bekomen, een collectief merk 
dat certificeert dat ze activiteiten 
financieren die van maatschappelijk 
en/of ecologisch nut zijn door zich te 
baseren op maatschappelijke criteria.

2. Details van de financiering van de 
investering of van het project dat e 
uitgifte beoogt te verwezenlijken.

De verhoging van het kapitaal stelt 
F’in Common in staat om kredieten 
toe te kennen aan Café Chorti, 8infini, 
ACAPC en Dynamo Coop.

3. Andere financieringsbronnen om de 
investering of het betrokken project te
verwezenlijken.

Geen.

Deel IV: Informatie betreffende de uitgegeven beleggingsinstrumenten 

A. Eigenschappen van de  uitgegeven beleggingsinstrumenten



1. Aard en categorie van de 
beleggingsinstrumenten.

Aandelen van een coöperatieve 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.

2.1 Valuta van de 
beleggingsinstrumenten.

Euro

2.2 Benaming van de 
beleggingsinstrumenten.

Aandelen categorie B: aandelen van 
gewone coöperanten die solidair in de 
ontwikkeling van het Belgisch sociaal 
ondernemerschap willen investeren.

Aandelen categorie C: aandelen van 
de ondernemers coöperanten, 
voorbehouden aan rechtspersonen die
mogelijk in aanmerking komen voor 
een financiering door de coöperatie, 
noodzakelijk opgenomen in 
veelvouden van 25.

2.3 Nominale waarde van de 
beleggingsinstrumenten

Twintig euro (€20,00).

2.4 Boekwaarde van het aandeel op 
31/12/2019

€21,66
De vennoot kan echter in geen geval 
meer terugkrijgen dan het volgestorte 
deel van zijn aandeel.

2.5 Risico van de prijsschommelingen 
van de prijs van het effect

De eventuele terugbetaling van de 
aandelen gebeurt tegen de prijs van 
de boekwaarde.

2.6 Meerwaarde De vennoot kan in geen geval meer 
terugkrijgen dan het volgestorte deel 
van zijn aandeel.

3.Terugbetalingsmodaliteiten De terugbetaling van het aandeel 
gebeurt binnen de zes maanden na de
goedkeuring van de jaarrekening. Bij 
besluit van de raad van bestuur kan 
de terugbetaling echter worden 
gespreid over een periode van 
maximaal vijf jaar, in fracties van ten 
minste één vijfde, mits betaling van 
een wettelijke rente op het uitstaande 
bedrag. Het terug te betalen bedrag 
wordt verminderd met de eventuele, 
de zekere, de opeisbare vorderingen 
van de vennootschap op het 
ontslagnemend of uitgesloten 
geassocieerd lid en met alle 
belastingen en heffingen enigerlei die 
van de vennootschap kunnen worden 
geëist vanwege deze terugbetaling. 
De algemene vergadering kan 
hiervoor besluiten tot provisionele 
inhoudingen. 
De gedeeltelijke of volledige 
terugbetaling van aandelen is 
toegelaten voor zover deze 
terugbetaling niet als gevolg heeft dat



het nettoactiva, zoals bepaald door 
artikel 429 van het Wetboek van 
Vennootschappen, lager ligt dan het 
vaste gedeelte van het kapitaal plus 
de onbeschikbare reserve.

4. Rangschikking van de 
beleggingsinstrumenten in de 
vermogensstructuur van de 
uitgevende instelling bij insolventie.

Laatste plaats.

5. Eventuele beperkingen op de vrije 
overdracht van de 
beleggingsinstrumenten.

De aandelen zijn overdraagbaar onder
levenden aan geassocieerde leden van
dezelfde categorie, mits toestemming 
van het bestuursorgaan. Zij kunnen, 
daarentegen, enkel worden 
overgedragen of doorgegeven bij 
overlijden aan derde partijen, met 
inbegrip van erfgenamen of de 
rechtverkrijgenden van het overleden 
geassocieerd lid, indien zij fysieke of 
rechtspersonen zijn die interesse 
tonen voor de doelstelling van de 
vennootschap, mits goedkeuring van 
de raad van bestuur met een 
eenvoudige meerderheid van 
stemmen.

6. Indien van toepassing, de jaarlijkse 
interestvoet en, indien van toepassing,
de wijze van bepaling van de 
toepasselijke rentevoet in het geval 
dat de rentevoet niet vastligt.

n.v.t.

7. Dividendbeleid De nettowinst van de vennootschap 
wordt bepaald overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen (artikel 6:114 en
volgens het Wetboek van 
vennootschappen) en de volgende 
statutaire bepalingen:

1) De wettelijke reserve 
Op de winst wordt ten minste één 
twintigste (1/20e) geheven voor de 
samenstelling van de wettelijke 
reserve. Deze inhouding houdt op 
bindend te zijn wanneer het 
reservefonds één tiende van het 
aandelenkapitaal bereikt; zij moet 
worden hernomen indien de wettelijke
reserve opnieuw wordt aangesproken.

2) Het reservefonds voor de dekking 
van risico’s.
Elke geassocieerde onderneming in 
F’in Common die een krediet bij 
laatstgenoemde wil bekomen, moet, 
uiterlijk op het moment van de 



kredietverlening, aantonen over een 
voldoende grote waarborgrekening te 
beschikken. Het aanvullen van de 
waarborgrekening van een 
onderneming bij F’in Common wordt 
beschouwd als de verwerving door 
deze onderneming van een 
trekkingsrecht om toekomstige 
kredieten te garanderen.
Dit vormt een product (verworven of 
over te dragen) voor F’in Common, die
de taak heeft om een reservefonds 
voor de dekking van risico’s, aan te 
vullen. Om dit fonds aan te vullen, heft
F’in Common aan het einde van elk 
boekjaar op de nettowinst van de 
vennootschap, na de heffing voorzien 
in punt 1, het grootste van de 
volgende twee bedragen:
• de som van de bedragen die de 
waarborgrekeningen van alle 
ondernemingen tijdens het boekjaar 
hebben aangevuld,
• 3 % van de uitstaande kredieten 
tijdens dit jaar. 

3) Het eventueel resterende saldo na 
de heffingen voorzien in punten 1. en 
2. wordt gebruikt voor de toewijzing 
van een dividend aan de coöperanten.
Dit dividend kan niet hoger liggen dan 
1% van het volgestort aandeel van het
aandelenkapitaal. Het zal pro rata 
temporis worden verdeeld over de 
aandelen waarop tijdens het jaar werd
ingeschreven. Dit 
maximumpercentage van 1% kan 
slechts bij besluit van de algemene 
vergadering worden gewijzigd. In geen
geval kan het dividend het percentage
overschrijden dat werd vastgesteld 
overeenkomstig het koninklijk besluit 
van acht januari negentienhonderd 
tweeënzestig, 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 
(momenteel 6%).

8. Datum waarop de rente wordt 
uitbetaald of waarop het dividend 
wordt verdeeld.

3 maanden na het besluit in de 
algemene vergadering.



Deel V: Andere belangrijke informatie

Samenvatting van de 
fiscaliteit:

Klacht betreffende het 
financieel product

Een roerende voorheffing van 30% wordt 
afgehouden aan de bron op de dividenden. 
Personen die onderworpen zijn aan de 
inkomstenbelasting zijn echter vrijgesteld van de
betaling van de roerende voorheffing op de 
eerste schijf van €416,50 dividend. Voor het 
inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021, bedraagt
het bedrag van de vrijstelling € 812.

In geval van een klacht kan u zich altijd richten 
tot F’in Common cvba, Kruidtuinstraat 75 te 
1210 Brussel. Indien u geen bevredigend 
antwoord krijgt, kan u contact opnemen met de 
Consumentenombudsdienst, North Gate II, 
Koning Albert II-laan 8, Bus 1 te 1000 Brussel 
(Tel.: 02 702 52 20, E-mail : 
contact@mediationconsommateur.be).




