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INFORMATIENOTA D.D. 19 JULI 2022 

OVER DE AANBIEDING VAN AANDELEN DOOR INCOFIN CVSO 

VOOR EEN MAXIMUM VAN 5 MILJOEN EUR 

 

Dit document is opgesteld door Incofin CVSO, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 

sociaal oogmerk naar Belgisch recht. 

 

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR 

FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN. 

 

 

 

WAARSCHUWING 

 

DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE 

RENDEMENT NIET TE BEHALEN. DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO 

GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU WENSEN. 

 

 

 

DOORLOPENDE OPENBARE AANBIEDING VOOR EEN PERIODE VAN 12 MAANDEN TE REKENEN VANAF 

19 JULI 2022 

 

Deze informatienota is geldig voor een periode van 12 maanden na de datum van publicatie, nl. 19 juli 2022. 

Doorlopende openbare aanbieding van aandelen voor een periode van 12 maanden te rekenen vanaf 19 juli 2022 voor 

een maximum van 5 miljoen EUR. De periode van aanbieding is 12 maanden vanaf de datum van dit document (i.e. vanaf 

19 juli 2022 tot 18 juli 2023), tenzij de aanbieding vervroegd wordt afgesloten ten gevolge van het bereiken van het 

maximum bedrag van 5 miljoen EUR vóór het einde van deze 12-maanden periode. Tijdens deze periode kan er 

permanent ingetekend worden op aandelen van Incofin CVSO. 

 

 

 

BELANGRIJKE INLEIDENDE INFORMATIE 

 

Incofin CVSO is een niet-openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging in de zin van de wet van 19 april 

2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. 

 

Incofin CVSO is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk. Ze streeft geen 

winstmaximalisatie na voor haar aandeelhouders, maar heeft een uitgesproken sociale doelstelling. De nadruk ligt op de 

sociale component en bestaat erin dat de investeringen van Incofin CVSO bijdragen tot sociaaleconomische 

ontwikkeling. 

 

In concreto investeert Incofin CVSO zowel rechtstreeks, via participaties en leningen, als onrechtstreeks in 

microfinancieringsinstellingen ter ondersteuning van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. 

 

Incofin CVSO doet beroep op Incofin Investment Management NV (“Incofin IM”) als fondsenadviseur voor het 

ontwikkelen en beheren van de investeringsportefeuille.  
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DEEL I – RISICOFACTOREN 

 

Aan elke belegging in aandelen zijn per definitie risico’s verbonden. Mogelijke risicofactoren die betrekking hebben op 

de uitgifte van Incofin CVSO-aandelen worden hieronder beschreven. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen 

aangaande de Incofin CVSO-aandelen, dienen beleggers de volgende risicofactoren, evenals de andere informatie 

opgenomen in deze informatienota, zorgvuldig in overweging te nemen. 

 

De in de statuten geformuleerde doelstellingen en de aard van de activiteiten die daaruit voortvloeien, brengen een 

aantal risico’s mee. Het beleid van Incofin CVSO is erop gericht om deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen zonder 

dat ze daarbij volledig kunnen worden uitgesloten. Incofin CVSO maakt een onderscheid tussen risicofactoren eigen aan 

de activiteiten van Incofin CVSO en risicofactoren eigen aan het bezit van aandelen. 

 

 

Risicofactoren die eigen zijn aan de activiteiten van Incofin CVSO 

Incofin CVSO is in hoofdzaak blootgesteld aan volgende types van risico’s: 

 

Kredietrisico’s 

Incofin CVSO investeert in microfinancieringsinstellingen (“MFI’s”), die op hun beurt kredieten toekennen aan personen, 

die vaak geen reële zekerheden kunnen voorleggen. Incofin CVSO werkt ook samen met dergelijke MFI’s en 

microfinancieringsfondsen. Het valt niet uit te sluiten dat de MFI’s waarin Incofin CVSO investeert of waarmee Incofin 

CVSO samenwerkt, op een gegeven ogenblik insolvabel zouden zijn, waardoor de investering van Incofin CVSO verloren 

zou kunnen gaan. Incofin CVSO beheert dit risico door: 

· het uitvoeren van een rigoureuze financiële analyse; 

· het beoordelen van de bedrijfsplanning; 

· het evalueren van het management en het bestuur; 

· het regelmatig laten rapporteren over de evolutie van de activiteiten; 

· een regelmatige opvolging ter plaatse. 

 

Landenrisico’s 

Incofin CVSO investeert in ontwikkelingslanden, die het voorwerp uitmaken van aanzienlijke landenrisico’s. Deze risico’s 

omvatten het politieke risico (bijvoorbeeld oorlog of burgeroorlog) en het transferrisico (onmogelijkheid om de 

geïnvesteerde middelen uit het land te recupereren wegens deviezenschaarste of andere overheidsmaatregelen).  

Incofin CVSO mitigeert het landenrisico door middel van voorzieningen (die vanaf oktober 2018 worden aangelegd) en 

diversificatie in zijn investeringsportefeuille. 

 

Marktrisico’s 

De investeringen van Incofin CVSO zijn ook blootgesteld aan markt- en omgevingsrisico’s. Deze risico’s omvatten onder 

meer de economische omgevingsfactoren, de rechtszekerheid en de kwaliteit van de lokale reglementering op MFI’s. 

Incofin CVSO analyseert deze aspecten nauwgezet en hanteert daarenboven een gezonde geografische spreiding in 

de samenstelling van de portefeuille om dit risico zo veel mogelijk te beperken. Ondanks de ervaring van Incofin IM, de 

fondsenadviseur van Incofin CVSO, in de microfinancieringsindustrie, is er geen garantie op het identificeren van 

voldoende aantrekkelijke investeringen en het bereiken van de optimale spreiding in de portefeuille. Elk contract is het 

resultaat van een negotiatie en het akkoord van zowel het investeringscomité als van de MFI in kwestie is noodzakelijk 

om de transactie af te ronden. 

 

Wisselkoersrisico’s 

De investeringen van Incofin CVSO zijn onderhevig aan wisselkoersrisico. Incofin CVSO omschrijft wisselkoersrisico als het 

risico dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van leningen toegekend aan MFI’s of de aandelenparticipaties 

zullen schommelen ten  gevolge van wisselkoerswijzigingen.  

· Leningen in vreemde munt: Incofin CVSO beheert actief het wisselkoersrisico op de leningen die het toekent door 

gebruik te maken van indekkingstechnieken (zoals cross currency swaps, forwards, ...). Indien een uitgeschreven 

lening niet wordt terugbetaald volgens de afgesproken overeenkomst (kredietrisico) dient Incofin CVSO zijn 

verplichting t.o.v. de indekkingspartner nog steeds te voldoen. In dit scenario loopt Incofin CVSO een wisselkoersrisico 

alsook een potentieel liquiditeitsrisico, aangezien op de spot markt de vreemde valuta aangekocht dienen te worden 

aan de dan geldende koers met de op dat moment beschikbare liquide middelen. 
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· Aandelenparticipaties in vreemde munt: Het wisselkoersrisico op de aandelenparticipaties in lokale munt wordt niet 

actief ingedekt. In die gevallen wordt verwacht dat het rendement op de investering de mogelijke depreciatie van 

de betrokken munt compenseert. 

 

Intrestrisico 

Incofin CVSO trekt enerzijds schuldfinanciering aan en plaatst anderzijds leningen in vreemde valuta bij MFI’s. De 

interesten waaraan deze operaties gebeuren in de loop van de tijd zijn onderhevig aan marktinvloeden. Incofin CVSO 

zal steeds ervoor zorgen dat de marge tussen de debet –en credit intresten voldoende groot blijft om Incofin CVSO verder 

te laten groeien. Incofin IM, de fondsenadviseur van Incofin CVSO, beheert dit risico door (i) vaste rentevoeten te 

gebruiken voor zowel de inkomende als uitgaande transacties en (ii) door een “minimum” rendement te bepalen voor 

alle leningstransacties. 

 

Liquiditeitsrisico  

Het liquiditeitsrisico is het risico dat voortvloeit uit het vermogen van Incofin CVSO om op een juiste en tijdige manier te 

kunnen anticiperen op haar liquiditeitsbehoeften, rekening houdend met de beschikbare financieringsbronnen, om haar 

financiële verbintenissen te kunnen naleven. 

· Liquiditeitsrisico bij schuldfinanciering: Het liquiditeitsrisico van Incofin CVSO  is beperkt gezien de maturiteit van haar 

leningenportefeuille (i.e. leningen toegekend door Incofin CVSO) alsook de beschikbaarheid van liquide middelen. 

De beschikbare liquide middelen, de beschikbare kredietlijnen die Incofin CVSO kan gebruiken en de openstaande 

leningen die op vervaldag komen tijdens het komende jaar zijn steeds ruim voldoende om aan de nodige 

financieringsverplichtingen te voldoen en om eventuele wanbetaling in de leningenportefeuille op te vangen. 

· Liquiditeitsrisico door uittredingen van vennoten: Uittredingen en uitsluitingen resulteren in  een  uitgaande  kasstroom.  

Het  aantal  aanvragen tot uittredingen kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen, wat negatieve repercussies 

kan hebben op de liquiditeitspositie van Incofin CVSO. De Raad van Bestuur kan de uittreding van een vennoot 

weigeren, maar niet om speculatieve redenen. Indien het aantal uittredingen en/of uitsluitingen van vennoten niet 

kan worden beheerst vanuit de liquiditeitspositie van Incofin CVSO, zou dit ertoe kunnen leiden dat vennoten niet de 

volledige nominale waarde van hun aandelen ontvangen. 

 

COVID-19 

Het gevaar bestaat dat de situatie omtrent het Covid-19 virus een vertragende impact zal hebben op de activiteiten van 

Incofin cvso. De restricties die, ter indekking tegen de verspreiding van het virus, in sommige delen van de wereld worden 

opgelegd, kunnen diverse gevolgen hebben zoals: belemmering van de bedrijfsactiviteiten van de eindklanten van de 

financiële instellingen in portefeuille, verminderde terugbetalingscapaciteit van deze laatsten en beperkte mogelijkheid 

inzake nieuwe investeringen voor Incofin cvso. 

 

 

Risicofactoren die eigen zijn aan het aanbod en het bezit van aandelen 

 

Risico’s verbonden aan het beleggen in aandelen / aandelen van een coöperatieve vennootschap  

Aan een belegging in Incofin CVSO-aandelen zijn, zoals bij elke belegging in aandelen, economische risico’s verbonden. 

Bij het beleggen in aandelen kan men het volledige of een deel van het geïnvesteerd kapitaal verliezen. 

De aandelen zijn op naam en mogen niet overgedragen worden.  

Uittreding van vennoten is slechts toegelaten in de eerste zes maanden van ieder boekjaar, na akkoord van de Raad 

van Bestuur en slechts voor zover het kapitaal in handen van de vennoten, hierdoor niet wordt teruggebracht onder het 

minimumkapitaal (866.815,80 EUR) en als het aantal vennoten niet onder de drie komt. De Raad van Bestuur kan de 

uittreding van een vennoot niet weigeren uit speculatieve overwegingen. 

 

 

Rendement is beperkt tot dividenduitkeringen 

Het rendement van een belegging in Incofin CVSO-aandelen is beperkt tot de eventuele uitgekeerde dividenden, 

aangezien bij uittreding, uitsluiting of ontbinding het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd aan een belegger gelijk is 

aan de nominale waarde van de aandelen. Er is dus geen potentieel op meerwaarde op de aandelen zelf, terwijl het 

risico op een minwaarde op de aandelen van Incofin CVSO niet uitgesloten is. Een belegger kan aldus zijn belegging 

geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Bij uittreding heeft een vennoot recht op een uitkering conform artikel 14 van de statuten en met name laagste bedrag 

van de twee volgende bedragen: (i) de nominale waarde van het aandeel en (ii) de boekwaarde van het aandeel, 



 

4 
 

Informatienota Incofin CVSO – geldig van 19 juli 2022 tot 18 juli 2023 

berekend door het eigen vermogen, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening voorafgaand aan de uittreding, 

minus de reserves, te delen door het aantal bestaande aandelen. Deze uitkering wordt desgevallend verminderd met 

de nog uitstaande volstortingsplicht. Bijgevolg is het maximumbedrag dat bij uittreding uitgekeerd wordt aan een 

vennoot gelijk aan de nominale waarde van de aandelen. Het financiële rendement van Incofin CVSO-aandelen 

bestaat in een dividenduitkering voor zover die wordt voorgesteld door de Raad van Bestuur en wordt goedgekeurd 

door de algemene vergadering van vennoten. Het maximumbedrag van een dividend is vandaag vastgelegd op 6% 

van de nominale waarde van een aandeel.  

 

Risico’s verbonden aan de beperkte liquiditeit van de Incofin CVSO-aandelen 

Er bestaat geen secundaire markt waarop de aandelen van Incofin CVSO worden verhandeld. Aangezien het voor een 

aandeelhouder slechts mogelijk is om uit te treden conform de daartoe in de statuten voorziene procedure, bestaat 

daardoor een beperkte liquiditeit. Volgens de statuten (artikel 10) kunnen vennoten enkel uittreden of verzoeken om een 

gedeeltelijke terugneming van hun aandelen in de eerste zes maanden van het boekjaar, na akkoord van de Raad van 

Bestuur. Ten slotte kunnen de aandelen slechts overgedragen worden, mits voorafgaande toestemming van de Raad 

van Bestuur. De fondsen die aandeelhouders aan Incofin CVSO toevertrouwen, worden door Incofin CVSO zo efficiënt 

mogelijk geïnvesteerd in de kernactiviteiten. Deze middelen worden volgens diverse contracten met de MFI’s gedurende 

een bepaalde tijd aangewend als werkkapitaal ter financiering van micro-ondernemers en zijn dus niet onmiddellijk 

beschikbaar voor uittreding.  

 

Risico’s verbonden aan toekomstige dividendwijzigingen 

Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven 

wat betreft de toekomstige rendementen. Het dividend kan dalen of vandaag maximaal stijgen tot 6% van de nominale 

waarde van een aandeel zoals bepaald in de wet van 20/7/1955 voor coöperatieve vennootschappen erkend door de 

Nationale Raad van de Coöperatie. Incofin CVSO maakt geen prognoses of ramingen over de ontwikkeling van het 

dividendrendement. 

 

Geen kapitaalbescherming en geen depositobeschermingsregeling 

Een belegging in Incofin CVSO-aandelen beschikt niet over kapitaalbescherming of kapitaalgarantie: omdat er geen 

bescherming is tegen toekomstige marktprestaties of kredietrisico, kan een belegger zijn belegging geheel of gedeeltelijk 

verliezen. 

De Incofin CVSO-aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het beschermingsfonds voor deposito’s en 

financiële instrumenten. Een belegger kan aldus zijn belegging geheel of gedeeltelijk verliezen bij totaal verlies van het 

vermogen van Incofin CVSO of in geval van waardevermindering van de Incofin CVSO-aandelen. 

 

Potentiële veranderingen van het wettelijk en fiscaal kader waarbinnen Incofin CVSO handelt 

Incofin CVSO is er zich van bewust dat er veranderingen in wetten en reglementeringen kunnen worden doorgevoerd of 

dat nieuwe verplichtingen kunnen ontstaan. Veranderingen in het wettelijk en/of fiscaal kader waarbinnen Incofin CVSO 

handelt, kunnen de bedrijfsactiviteiten, de financiële toestand, de bedrijfsresultaten en de vooruitzichten van Incofin 

CVSO op een ongunstige wijze beïnvloeden. Dergelijke ongunstige ontwikkelingen kunnen de waarde van de Incofin 

CVSO-aandelen verminderen waardoor de belegger zijn beleggingen geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Incofin CVSO 

volgt de potentiële veranderingen van het toepasselijk wettelijk en fiscaal kader strikt op teneinde dergelijke risico’s te 

kunnen beheersen. 

 

 

DEEL II – INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING EN DE AANBIEDER VAN DE 

BELEGGINGSINSTRUMENTEN 

 

A. Identiteit van de uitgevende instelling 

 

1. Uitgevende instelling 

 

Maatschappelijke zetel: Ravensteinstraat 1,  B-9000  Gent  

Administratieve zetel: Sneeuwbeslaan 20, bus 2, B-2610 Antwerpen Telefoon: +32 (0)3 829 25 

36 
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Rechtsvorm: Incofin CVSO is: (i) een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 

sociaal oogmerk naar Belgisch recht, (ii) een niet-openbare alternatieve instelling voor 

collectieve belegging in de zin van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve 

instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “AICB-Wet”), en (iii) een 

ontwikkelingsfonds zoals bedoeld in artikel 2, 1° van de wet van 1 juni 2008 en valt daarom 

onder het uitzonderingsregime voorzien in artikel 180 §2, 2° van de AICB-Wet. 

Oprichtingsdatum: 27 augustus 1992  

Ondernemingsnummer: 0448.125.845 

Land van herkomst: België 

Webadres: www.incofincvso.be 

 

2. Activiteiten van de uitgevende instelling 

 

Incofin CVSO is een gespecialiseerde speler in de sector van de microfinanciering. Incofin CVSO investeert zowel 

rechtstreeks, via participaties en leningen, als onrechtstreeks in MFI’s ter ondersteuning van kleine ondernemers in 

ontwikkelingslanden. De door Incofin CVSO geïnvesteerde middelen worden door de MFI’s op hun beurt aangewend 

om microkredieten toe te kennen aan lokale micro-ondernemers. Incofin CVSO bereikt met zijn investeringen in 44 MFI’s 

meer dan 3,4 miljoen micro-ondernemers. Dankzij microkredieten beschikken kleine ondernemers over werkkapitaal om 

hun zaak uit te bouwen en krijgen ze een hefboom aangereikt om zelf hun bestaan te verbeteren. Op deze manier wil 

Incofin CVSO het lokale ondernemerschap in ontwikkelingslanden ondersteunen en de levensstandaard van 

ondernemers en hun families verhogen. 

 

3. Personen met meer dan 5 % van het kapitaal van de uitgevende instelling  

 

Er zijn geen aandeelhouders met meer dan 5% van het kapitaal van Incofin CVSO. 

 

4. Verrichtingen tussen de uitgevende instelling en de personen met meer dan 5% van het kapitaal van de 

uitgevende instelling  

Niet van toepassing. 

 

5. Bestuursorgaan en dagelijks bestuur  

 

De Raad van Bestuur 

De algemene managementstructuur van Incofin CVSO ziet er als volgt uit: 

 

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van beheer en bestuur te doen 

die binnen het raam van het maatschappelijk doel vallen. Het dagelijkse bestuur van Incofin CVSO wordt in beginsel 
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waargenomen door de Raad van Bestuur, er is geen algemene delegatie van het dagelijkse bestuur aan een 

gedelegeerd bestuurder of een externe persoon. 

 

Op de datum van deze informatienota bestaat de Raad van Bestuur uit de volgende personen: 

Bestuurder:  

 

Michiel  Geers (Voorzitter) 

 

Nancy Govaerts 

Frank De Leenheer Patrick Vandeberghe  

Frans Samyn   Guy Pourveur  

Peter van den Brock  Anne Van Autreve 

Frank Vereecken  Vic Van de Moortel  

Patrick Haesen Luc Versele   

Willy Bosmans    

  

De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering benoemd. De duur van het mandaat 

bedraagt zes jaar. De leden zijn herkiesbaar. De Raad van Bestuur vergadert doorgaans driemaal per jaar. 

 

Incofin CVSO wordt tegenover derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, welke zelf 

niet mogen behoren tot dezelfde vennootschap of vereniging.  

 

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten heeft de Raad van Bestuur een Strategische Adviesraad, een 

Investeringscomité en een Auditcomité (elk een “comité” en samen de “comités”) opgericht. De comités functioneren 

op basis van een delegatie, die hen door de Raad van Bestuur wordt toegekend. De samenstelling, werking, 

bevoegdheden en rapportering van de Raad van Bestuur én van de comités werd vastgelegd in een aangepaste 

Reglement van Inwendige Orde dat door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd op de vergadering van 5 december 

2017. 

 

Relatie met Incofin Investment Management NV als fondsenadviseur 

Incofin CVSO doet beroep op Incofin IM om haar investeringsactiviteiten te ontplooien.  

 

Incofin IM heeft als fondsenadviseur het mandaat om de investeringsportefeuille van Incofin CVSO te ontwikkelen en te 

beheren. De taken van Incofin IM zijn bemiddeling en beheer van de investeringsportefeuille van Incofin CVSO:  

· Als bemiddelaar heeft Incofin IM hoofdzakelijk de opdracht om investerings- en desinvesteringsopportuniteiten te 

identificeren, deze opportuniteiten te analyseren en te presenteren aan het Investeringscomité van Incofin CVSO, 

welke de finale investeringsbeslissing neemt.  

· Als beheerder bestaat de opdracht van Incofin IM hoofzakelijk in het administratief beheer van de investeringen van 

Incofin CVSO, opstellen van rapporten aan de bevoegde organen van Incofin CVSO, het voeren van de 

boekhouding, en het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslag. 

Voor de uitvoeringen van de taken van bemiddeling en beheer ontvangt Incofin IM een marktconforme vergoeding van 

Incofin CVSO. De managementovereenkomst tussen Incofin CVSO en Incofin IM is aangegaan voor onbepaalde duur, 

maar kan door beide partijen beëindigd worden mits het respecteren van opzeggingstermijn van 12 maanden. 

 

Opgemerkt dient te worden dat Incofin IM niet verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van Incofin CVSO en evenmin 

voor het nemen van investeringsbeslissingen; de raad van bestuur van Incofin CVSO is verantwoordelijk voor deze 

bevoegdheden. Incofin IM is geen lid van het Investeringscomité van Incofin CVSO en draagt aldus geen enkele 

verantwoordelijkheid bij het nemen van de finale investeringsbeslissingen. Als fondsenbeheerder en –adviseur verleent 

Incofin IM diensten aan fondsen en faciliteiten andere dan Incofin CVSO. Echter, Incofin IM heeft van de FSMA een 

licentie om op te treden als fondsenbeheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, bijgevolg staat 

ze onder het toezicht van de FSMA en is zij verplicht om een strikte belangenconflictenprocedure toe te passen bij het 

identificeren en presenteren van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten aan de verschillende fondsen en 

faciliteiten die zij beheert of adviseert. 
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De Strategische Adviesraad 

De Strategische Adviesraad heeft voornamelijk als doelstelling om vanuit de aandeelhoudersbasis input, advies en 

aanbevelingen te doen aan de Raad van Bestuur over: 

· de missie, actuele en lange termijn strategieën, objectieven en plannen, en de positionering van de 

vennootschap; en 

· de governance gerelateerde zaken, en meer concreet met betrekking tot: 

· de oprichting, werking en samenstelling van de comités binnen de Raad van Bestuur; en 

· de benoeming en/of het ontslag van bestuurders in overeenstemming met de vermeld in het Reglement van 

Inwendige Orde. 

 

Investeringscomité 

Het Investeringscomité staat in voor uitvoering van het investeringsbeleid van de vennootschap, zoals bepaald in de 

Investment Policy. Het Investeringscomité is samengesteld uit minimum 5 leden van de Raad van Bestuur, gespecialiseerd 

in financiële zaken en in ontwikkelingsproblematiek. Het comité komt regelmatig samen, minstens eenmaal per kwartaal.  

 

Auditcomité 

Het Auditcomité vervult een toezichtsfunctie op de procedures en de processen van Incofin CVSO, alsook op alle 

aspecten die betrekking hebben op risico’s en het beheer ervan. Het Auditcomité is samengesteld uit minimum 3 leden 

benoemd door  de Raad van Bestuur, die niet kunnen zetelen in een ander comité opgericht door de Raad van Bestuur.  

 

6. Bezoldigingen bestuursorganen 

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur en van de comités zijn onbezoldigd, tenzij de Algemene 

Vergadering zou beslissen een vergoeding toe te kennen. De laatste Algemene Vergadering heeft geen bezoldiging 

toegekend.  

 
7. Voor de personen die meer dan 5% van het kapitaal van de uitgevende instelling bezitten, vermelding van 

elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 

op kredietinstellingen en beursvennootschappen  

Niet van toepassing aangezien geen van de aandeelhouders meer dan 5% van het kapitaal van Incofin CVSO bezitten.  

 
8. Belangenconflicten  

 

Potentiële belangenconflicten tussen de plichten van de bestuurders van Incofin CVSO en hun eigen belangen en/of 

andere plichten worden behandeld overeenkomstig de vereisten van het gemeen recht. In de periode van 12 maanden 

voorafgaand aan de datum van de informatienota werd geen toepassing gemaakt van een 

belangenconflictenprocedure. 

 

Hieronder een overzicht van gronden voor potentiële belangenconflicten tussen de leden van de Raad van Bestuur en 

Incofin CVSO: 

Bestuurder: Gronden voor potentiële belangenconflicten 

Frank Vereecken Aandeelhouders Incofin CVSO 

Frank De Leenheer Nihil 

Nancy Govaerts  Nihil  

Michiel  Geers  Aandeelhouder Incofin CVSO 

Guy Pourveur  Potentiële belangenconflict doordat dhr. Pourveur als universeel legataris van de 

private stichting Artimi  aandelen van Incofin CVSO in portefeuille zal krijgen. 

Frans Samyn  Aandeelhouder Incofin CVSO 

Anne Van Autreve Aandeelhouder Incofin CVSO 

Peter van den Brock  Nihil 
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Vic Van de Moortel  Bestuurder van BRS vzw 

Patrick Vandeberghe  Nihil 

Luc Versele  Aandeelhouder Incofin CVSO 

Willy Bosmans  Gewezen bestuurder van Rural Impulse Fund I SICAV-SIF (in vereffening) 

Partrick Haesen Nihil 

 

9. Commissaris 

Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Maurice Vrolix, is aangesteld als commissaris bedrijfsrevisor. 

 

B. Financiële informatie over de uitgevende instelling 

 

1. Jaarrekening laatste boekjaren 

De jaarrekeningen voor de boekjaren 2021 en 2020 zijn opgenomen als bijlage van deze informatienota.  

2. Werkkapitaal 

 

Het werkkapitaal van Incofin CVSO is toereikend om aan zijn huidige verplichtingen te voldoen en dit minimaal voor een 

periode van 12 maanden volgende op de publicatiedatum van deze informatienota. 

 

3. Kerncijfers van de uitgevende instelling, inclusief overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast  

 

   

4. Wijziging in financiële of handelspositie  

 

Na het einde van het boekjaar 2021 hebben er zich geen wijzigingen van betekenis in de financiële of handelspositie van 

Incofin CVSO voorgedaan. Er is een Covid-19 crisis aan de gang, maar de implicaties hiervan op de cijfers van het 

boekjaar 2022 zijn nog onduidelijk. Dit wordt hierboven toegelicht in Deel I – Risicofactoren (risicofactoren die eigen zijn 

aan de activiteiten van Incofin CVSO). 
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DEEL III – INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN 

A. Beschrijving van de aanbieding 

 

1. Maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht 

 

Er is geen maximum aantal aandelen waarop één vennoot kan inschrijven. Per Inschrijvingsperiode (zoals hieronder 

gedefinieerd) mag Incofin CVSO wel voor maximum 5 miljoen EUR aandelen uitgeven. 

 

2. Voorwaarden van de aanbieding 

 

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen aandeelhouder worden van Incofin CVSO. Ook feitelijke verenigingen 

kunnen aandeelhouder worden voor zover zij vastleggen welke natuurlijke persoon hen ten aanzien van de 

vennootschap vertegenwoordigt. Ten slotte kunnen ook de personeelsleden van Incofin IM aandeelhouder worden. 

Incofin CVSO kan de toetreding van een vennoot niet uit speculatieve overwegingen weigeren. Ze kan slechts worden 

geweigerd wanneer de kandidaat-vennoot niet aan de  algemene toetredingsvoorwaarden voldoet of wanneer hij 

handelingen stelt die indruisen tegen de belangen van de vennootschap. 

De uitgifte van Incofin CVSO-aandelen gebeurt zonder de tussenkomst van een financiële tussenpersoon. 

 

De inschrijving gebeurt in de volgende 3 stappen: 

· De toetreding gebeurt op basis van een gedagtekend en ondertekend inschrijvingsformulier waarop de naam van 

de kandidaat-aandeelhouder vermeld staat evenals het aantal aandelen en het soort aandelen (hetzij aandelen 

met een nominale waarde van 2.604 EUR, hetzij aandelen met een nominale waarde van 130,20 EUR), dat hij/zij wenst 

te onderschrijven. Naast de mogelijkheid om via de papieren versie van het inschrijvingsformulier toe te treden, 

bestaat tevens de mogelijkheid in te schrijven via het online inschrijvingsformulier terug te vinden op de website 

www.incofincvso.be. 

· Vervolgens wordt de inschrijver gevraagd het bedrag van de inschrijving over te maken op de bankrekening van 

Incofin CVSO in EUR bij VDK bank (IBAN: BE16 8900 1429 2474, BIC: VDSPBE91). Bij de overschrijving dient de kandidaat-

aandeelhouder het volledige bedrag te storten op de rekening van Incofin CVSO met vermelding van naam, adres, 

het soort aandelen (aandelen met een nominale waarde van 2.604 EUR of 130,20 EUR) en het aantal aandelen. 

· De nieuwe aandeelhouder wordt een aandeelhoudersnummer toegekend en opgenomen in het elektronisch 

aandeelhoudersregister. De inschrijving op aandelen houdt de aanvaarding in van de statuten.  

Het elektronische aandelenregister vermeldt tevens het bedrag en het aantal aandelen waarop werd ingeschreven en 

de datum van betaling. De aandeelhouders ontvangen een uittreksel uit het aandeelhoudersregister en een 

aandeelbewijs in de vorm vereist door de wet. 

 

3. Totaalprijs van de aandelen 

 

Er kan ingetekend worden op: 

· aandelen met een nominale waarde van 2.604 EUR per aandeel; 

· 1/20ste aandelen met een nominale waarde van 130,20 EUR per aandeel. 

 

4. Tijdschema van de aanbieding  

 

De inschrijvingsperiode, gedurende dewelke beleggers kunnen inschrijven op de Incofin CVSO-aandelen, is 12 maanden 

vanaf de datum van deze informatienota (i.e. vanaf 19 juli 2022 tot 18 juli 2023) (de “Inschrijvingsperiode”), tenzij de 

aanbieding vervroegd wordt afgesloten ten gevolge van het bereiken van het maximum bedrag van 5 miljoen EUR vóór 

het einde van de Inschrijvingsperiode.  

  

5. Kosten ten laste van de belegger 

 

Er worden geen kosten aangerekend aan de belegger bij de intekening op de Incofin CVSO-aandelen. 

 

http://www.incofincvso.be./
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B. Redenen voor de aanbieding 

 

De middelen voortkomend uit de  aanbieding  zullen  door  Incofin  CVSO  worden aangewend om te investeren in 

microfinancieringsinstellingen en investeringsfondsen in ontwikkelingslanden. Op die wijze kan Incofin CVSO tegemoet 

komen aan de steeds groeiende vraag naar kapitaal (onder de vorm van participaties en leningen) door deze entiteiten. 

Wie Incofin CVSO-aandelen verwerft, doet dit niet met de voornaamste intentie een financiële meerwaarde te realiseren. 

Een onderschrijving van Incofin CVSO-aandelen draagt er in de eerste plaats toe bij dat Incofin CVSO over middelen 

beschikt om te investeren in MFI’s in ontwikkelingslanden, hetzij rechtstreeks, hetzij via investeringsfondsen. Deze  MFI’s  

verstrekken op hun beurt microkredieten aan kleine lokale ondernemers, die hierdoor hun zaak kunnen uitbouwen. Incofin 

CVSO wil via investeringen in MFI’s het draagvlak van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden verstevigen en aldus 

een bijdrage leveren tot armoedebestrijding. 

Op die wijze is een investering in Incofin CVSO op de eerste plaats een investering met sociaal rendement. 

 

 

DEEL IV – INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN 

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten 

 

1. Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten 

 

Er zijn twee soorten aandelen waarop kan worden ingetekend: 

· “hele” aandelen met een nominale waarde van 2.604 EUR per aandeel, en  

· “twintigsten van aandelen” met een nominale waarde van 130,20 EUR per aandeel. 

Deze informatienota heeft betrekking zowel op de uitgifte van beide soorten aandelen. 

 

Incofin CVSO is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk naar Belgisch 

recht. De onderhavige uitgifte heeft aldus betrekking op aandelen beheerst door Belgisch recht. Incofin CVSO-aandelen 

zijn op naam en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister.  

 

2. Munt, benaming en nominale waarde 

 

Munt: Euro (“EUR”) 

Benaming: Hele aandelen 

Twintigsten van aandelen 

Nominale waarde: 

 

Hele aandelen - 2.604 EUR per aandeel 

Twintigsten van aandelen - 130,20 EUR per aandeel 

3. Vervaldatum en terugbetalingsmodaliteiten 

 

Uittreden – geheel of gedeeltelijk – kan volgens de statuten slechts  tijdens  de  eerste  zes maanden van het boekjaar en 

na akkoord van de Raad van Bestuur. Uittreding kan slechts voor zover het kapitaal in handen van de vennoten, hierdoor 

niet wordt teruggebracht onder het minimumkapitaal (866.815,80 EUR) en als het aantal vennoten niet onder de drie 

komt. 

Een vennoot kan worden uitgesloten wanneer hij ophoudt de voorwaarden voor toetreding te vervullen of indien hij 

handelingen stelt die tegen de belangen van de vennootschap indruisen, indien hij de statuten of het reglement van 

inwendige orde niet naleeft, indien hij weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Algemene Vergadering 

of van het bestuur of indien hij aan zijn verplichtingen tegenover de vennootschap tekortkomt. 

  

Bij uittreding en uitsluiting heeft een vennoot recht op een uitkering conform artikel 14 van de statuten en met name 

laagste bedrag van de twee volgende bedragen (verder de “Uitkering”): 

· nominale waarde van het aandeel; 
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· boekwaarde van het aandeel, berekend door het eigen vermogen, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde 

jaarrekening voorafgaand aan de uittreding, minus de reserves, te delen door het aantal bestaande aandelen. 

Deze uitkering wordt desgevallend verminderd met de nog uitstaande volstortingsplicht. 

 

Een vennoot heeft in het jaar van uittreding recht op een dividend pro-rata het aantal volledige maanden dat de 

betrokken vennoot ingeschreven was in het elektronisch aandelenregister, op voorwaarde dat de Algemene 

Vergadering van Incofin CVSO beslist om een dividend uit te keren. 

Voor zover de praktische formaliteiten van uittreding/uitsluiting vervuld zijn alsook de goedkeuring van de Raad van 

Bestuur bekomen is, wordt een vennoot uit het elektronisch aandelenregister verwijderd met dagtekening de datum 

waarop het bedrag van de Uitkering van deze vennoot door Incofin CVSO is overgeschreven op de bankrekening van 

de betrokken vennoot. Dit betekent aldus dat een vennoot de lidmaatschapsrechten verliest (o.a. recht op dividend) 

vanaf de dag waarop het bedrag van de Uitkering van deze vennoot door Incofin CVSO is overgeschreven op de 

bankrekening van de betrokken vennoot. 

 

4. Rang van de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling bij insolventie 

 

De nieuwe aandelen zijn, net als de bestaande aandelen, gewone aandelen die als laatste in de kapitaalstructuur staan 

in geval van insolventie. 

 

5. Eventuele beperkingen van de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten 

 

De aandelen mogen niet worden overgedragen noch overgaan tenzij na voorafgaande toestemming van de Raad van 

Bestuur. 

De vennoten die tot overdracht van aandelen wensen over te gaan, richten daartoe een schriftelijke vraag aan de Raad 

van Bestuur. De Raad van Bestuur zal de goedkeuring of de weigering van de overdracht schriftelijk kenbaar maken 

binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van de kennisgeving. De beslissing tot weigering, waartegen geen verhaal 

openstaat, dient niet te worden gerechtvaardigd. 

De overdracht of overgang van aandelen aan derden, niet-vennoten is maar mogelijk, indien deze derden voldoen aan 

de voorwaarden voor de toetreding van nieuwe vennoten. 

De overdracht of overgang van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de 

datum van inschrijving in het aandelenregister. 

 

6. Dividendbeleid  

De nettowinst van de vennootschap wordt toegewezen volgens de onder vermelde volgorde: 

1. toevoeging van de nettowinst aan de wettelijke reserves, zolang het wettelijk minimum niet werd bereikt. 

2. uitkering van een dividend aan de vennoten, dat evenwel niet hoger mag zijn dan het maximum vastgesteld 

overeenkomstig de geldende bepalingen voor coöperatieve vennootschappen (besluiten ter uitvoering van de wet 

van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad van de Coöperatie). Dit maximum is vandaag 

vastgelegd op 6% van de nominale waarde van een aandeel. Voor de vennoten die zijn ingetreden tijdens het 

boekjaar voorafgaand aan de winstuitkering wordt het bedrag van de winstuitkering vermenigvuldigd met een breuk 

waarvan de noemer gelijk is aan 12  en de teller gelijk aan het aantal  resterende maanden van desbetreffend 

boekjaar volgend op de maand van de intreding. 

3. het overblijvende gedeelte van de nettowinst kan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen naar het volgende 

boekjaar of worden toegevoegd aan de extralegale reserves, met dien verstande dat deze steeds dienen te worden 

aangewend ter verwezenlijking van het sociale doel van de vennootschap. 

Incofin CVSO wil in de komende jaren een bescheiden dividend uitkeren. 

Wanneer de Algemene Vergadering van de aandeelhouders de uitgifte van het dividend heeft goedgekeurd worden 

de individuele aandeelhouders aangeschreven via een brief die, naast de berekening van het respectieve 

dividendbedrag, ook de rekening vermeldt waarop het nettobedrag (na afhouding van de verschuldigde roerende 

voorheffing) zal worden gestort. Nieuwe aandeelhouders worden verzocht hun coördinaten en rekeningnummers te 

bezorgen.  

Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van 

betaalbaarstelling. 

De roerende voorheffing wordt door Incofin CVSO ingehouden en doorgestort aan de fiscale overheden. 
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7. Datums waarop het dividend wordt uitgekeerd 

 

Wanneer dividend wordt uitgekeerd dan gebeurt dit éénmaal per jaar na goedkeuring van de Algemene Vergadering. 

 

8. Verhandeling van de beleggingsinstrumenten op een MTF en ISIN-code. 

 

Niet van toepassing. 

DEEL V – ALLE ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE DIE MONDELING OF SCHRIFTELIJK AAN ÉÉN OF 

MEER BELEGGERS WORDT GERICHT  

 

· Jaarrekeningen voor de boekjaren 2021 en 2020: opgenomen als bijlage van deze informatienota. 

· Inschrijvingsformulier: beschikbaar op www.incofincvso.be  

· Statuten van Incofin CVSO zijn beschikbaar op de zetel van de vennootschap. 

· Reglement van Inwendige Orde is beschikbaar op de zetel van de vennootschap. 

 

DEEL VI – ARTIKEL 6 VAN DE SFDR – DUURZAAMHEIDSRISICO’S   

 

Deze informatienota bevat de informatie vereist door artikelen 6 en 7(2) van VERORDENING (EU) 2019/2088 betreffende 

informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (“SFDR”). 

 

Incofin CVSO definieert “duurzaamheidsrisico’s” als gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of 

governancegebied die potentieel een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op de activa, de financiële prestatie, 

het inkomen of de reputatie van Incofin CVSO.  

 

Incofin CVSO neemt duurzaamheidsrisico’s in aanmerking bij het nemen van investeringsbeslissingen, zoals in detail 

beschreven in het duurzaamheidrisicobeleid (sustainability risk policy) van haar fondsenadviseur Incofin IM, dat 

beschikbaar is op de website van Incofin CVSO (https://incofincvso.be/wp-content/uploads/2021/05/2021-3-19-IIM-

Sustainability-Risk-Policy-RMC-approved-signed-003.pdf).   

Het investeringsbeleid (investment policy) van Incofin CVSO bepaalt toelaatbaarheidscriteria (eligibility criteria) voor 

potentiële portfoliobedrijven die rekening houden met risico’s op ecologisch, sociaal of governancegebied (ESG risico’s), 

o.a. een verplichting om het ESG managementsysteem van iedere portfoliobedrijf te beoordelen op basis van 

industrieparameters. Naast deze toelaatbaarheidscriteria, past Incofin CVSO ook uitsluitingscriteria (exclusion criteria) 

teneinde de negatieve van effecten van bepaalde illegale of schadelijke activiteiten te minimaliseren.  

In overeenstemming met het duurzaamheidrisicobeleid van Incofin IM worden duurzaamheidsrisico’s geïntegreerd in het 

risicomanagementsysteem van Incofin IM: 

• Identificatie: identificatie van duurzaamheidsrisico’s door onder andere het uitvoeren van negatieve screenings 

op bepaalde bedrijven, sectoren en activiteiten met hoge duurzaamheidsrisico’s. 

• Evaluatie en controle: potentiële portfoliobedrijven worden gescreend met audit tools op ecologisch en sociaal 

gebied (bijv. SPI4-ALINUS voor bedrijven uit de financiëledienstensector of ECHOS© SME 2.0, een tool ontwikkeld 

door Incofin IM zelf). 

• Monitoring: de prestaties van alle portfoliobedrijven op ecologisch en sociaal gebied wordt minstens jaarlijks 

gemonitord. 

 

Op basis van het voorgaande verklaart Incofin CVSO dat het analyseren en evalueren van duurzaamheidsrisico’s 

(inclusief de waarschijnlijkheid dat er zich duurzaamheidsrisico’s voordoen en de impact daarvan) geval per geval wordt 

uitgevoerd voor iedere portfoliobedrijf afzonderlijk.  

 

Wat betreft de aanpak van Incofin CVSO m.b.t. de principiële ongunstige effecten van haar investeringen op de 

duurzaamheid, wordt er verwezen naar de verklaring op de website (https://incofincvso.be/en/downloads/sustainability-

risk-policy/).   

http://www.incofincvso.be/
https://incofincvso.be/wp-content/uploads/2021/05/2021-3-19-IIM-Sustainability-Risk-Policy-RMC-approved-signed-003.pdf
https://incofincvso.be/wp-content/uploads/2021/05/2021-3-19-IIM-Sustainability-Risk-Policy-RMC-approved-signed-003.pdf
https://incofincvso.be/en/downloads/sustainability-risk-policy/
https://incofincvso.be/en/downloads/sustainability-risk-policy/
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BIJLAGE – JAARREKENINGEN VAN INCOFIN CVSO VOOR DE BOEKJAREN 2021 EN 2020 
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