UITGIFTEOVEREENKOMST VRIENDENAANDEEL <Refertenummer van de applicatie>
Verklaring waarin de Vriendenaandeelhouder en de Emittent bevestigen dat de Vriendenaandeelhouder
door middel van een kapitaalinbreng heeft ingetekend op nieuw uitgegeven aandelen van de Emittent,
in overeenstemming met de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening
(gewijzigd door het decreet van 27 november 2020 voor wat betreft het Vriendenaandeel) en de
uitvoeringsbesluiten ervan.

Tussen:
<Naam van de Emittent>
met ondernemingsnummer: <KBOnummer van de Emittent>
zetel te <straat, nummer, postcode en gemeente van de Emittent
hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door <Voornaam, naam, van de bestuurder van de
Emittent>
Hierna genoemd de “Emittent”
en:
<Voornaam en naam van de Vriendenaandeelhouder>
<Straat en nummer>
<Postcode en gemeente>
Hierna genoemd de “Vriendenaandeelhouder”

Wordt een Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel onderschreven die, ten behoeve van de registratie
door PMV/z-Waarborgen NV, de modaliteiten en voorwaarden bevat van de volstorting door de
Vriendaandeelhouder van aandelen uitgegeven door de Emittent.
1/ voorwerp van de overeenkomst: de Vriendenaandeelhouder heeft ingeschreven op een
kapitaalverhoging/verhoging van het eigen vermogen bij de Emittent, middels inbreng in geld, in ruil
waarvoor volledig volgestorte nieuwe aandelen zijn uitgegeven.
2/ aantal nieuw uitgegeven Vriendenaandelen, toegekend aan de Vriendenaandeelhouder:
<aantal aangekochte en betaalde Vriendenaandelen>
3/ uitgifteprijs per Vriendenaandeel: <prijs per Vriendenaandeel (incl. uitgiftepremie)> euro.
4/ totale inschrijvingsprijs van de uitgegeven en volledig volgestorte Vriendenaandelen die het
voorwerp uitmaken van deze overeenkomst:<aantal aangekochte en betaalde Vriendenaandelen x
prijs per Vriendenaandeel> euro.
5/ aantal stemmen verbonden aan één Vriendenaandeel:.<stemrechten per Vriendenaandeel>
6/ totaal aantal aandelen uitgegeven door de Emittent (na de uitgifte van de Vriendenaandelen):
<Alle bestaande (Vrienden)aandelen (inclusief de reeds vroeger onderschreven Vriendenaandelen door
de Vriendenaandeelhouder) + de Vriendenaandelen bedoeld in deze overeenkomst + de gelijktijdig
uitgegeven (Vrienden)aandelen>

1/3

7/ totaal aantal stemmen verbonden aan het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Emittent
(na de uitgifte van de Vriendenaandelen): <de stemrechten verbonden aan de aandelen vermeld
onder punt 6/>
8/ datum van de volstorting van de Vriendenaandelen: <datum waarop de uitgifteprijs van de
Vriendenaandelen op de rekening van de Emittent staat>.
9/ bankrekeningnummer van de Emittent waarop het bedrag van de volstorting van de
Vriendenaandelen werd voldaan: <Bankrekening van de Emittent>
10/ bankrekeningnummer van de Vriendenaandeelhouder gebruikt voor de volstorting van de
Vriendenaandelen: <Bankrekening van de Vriendenaandeelhouder>
11/ verslag betreffende de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen, dat positief beoordeeld werd
door een bedrijfsrevisor of externe accountant en dat door beide partijen is getekend en voorzien
van de handgeschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”: verslag wordt aangehecht in
bijlage.
12/ voorwaarden van het Winwinleningdecreet: de Emittent en de Vriendenaandeelhouder zijn
overeengekomen en hebben aanvaard dat alle voorwaarden en voorschriften van het
Winwinleningdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan werden nageleefd en onverkort gelden voor deze
Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel.
13/ aanvullende voorwaarden en regelingen:
<Korte beschrijving van bijzondere bepalingen tussen partijen, zonder dat deze in strijd mogen zijn met
de bestaande wetgeving. Eventueel kan hierover een aparte overeenkomst getroffen worden. Deze
laatste wordt niet geregistreerd>
De aanvullende voorwaarden en regelingen vervat in deze Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel
gelden alleen indien daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de andere bepalingen van de
Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel noch aan het Winwinleningdecreet en de uitvoeringsbesluiten
ervan.
14/ verklaringen van de Emittent en de Vriendenaandeelhouder: de partijen verklaren dat voldaan
werd aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 3/1 van voormeld decreet van 19 mei 2006 en de
uitvoeringsbesluiten ervan.
15/ verklaringen van de Emittent: de Emittent verklaart dat de bovenvermelde gegevens waarachtig,
accuraat en volledig zijn. In het bijzonder verklaart de Emittent een kmo te zijn die de
Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel sluit in het kader van zijn ondernemingsactiviteiten.
16/ verklaringen van de Vriendenaandeelhouder: de Vriendenaandeelhouder verklaart dat de
bovenvermelde gegevens waarachtig, accuraat en volledig zijn. De Vriendenaandeelhouder verklaart
de Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel te sluiten buiten het kader van zijn handels- of
beroepsactiviteiten. De Vriendenaandeelhouder verklaart tevens dat het bedrag dat wordt
onderschreven, niet afkomstig is van de activiteiten vermeld in artikel 4, 23° van de wet van 18
september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten en de latere wijzigingen ervan en elke latere wet die deze wet
vervangt.
17/ controlerecht: de Emittent en de Vriendenaandeelhouder gaan akkoord met het controlerecht zoals
voorzien in artikel 14/5, §4 van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006.
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18/ wijzigingen: De Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel kan alleen binnen het wetgevend kader
zoals vermeld sub 12 gewijzigd worden als de wijzigingen binnen drie maanden worden bezorgd aan
PMV/z-Waarborgen NV, die instaat voor de registratie van de Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel in
het Vriendenaandelenregister.

18/ niet-overdraagbaarheid: de fiscale voordelen van deze Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel
kunnen niet worden overgedragen aan derden.
20/ toepasselijk recht: deze Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel is onderworpen aan het Belgische
recht. Alleen de hoven en rechtbanken van de zetel van de Emittent of van de woonplaats van de
Vriendenaandeelhouder zijn bevoegd om op te treden in het kader van deze Uitgifteovereenkomst
Vriendenaandeel.
21/ correspondentie: de Emittent en de Vriendenaandeelhouder geven de toestemming dat alle
correspondentie met betrekking tot deze Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel gebeurt per brief op
bovenvermelde adressen, hetzij via e-mail op <email van de Emittent> voor de Emittent en op <email
van de Vriendenaandeelhouder> voor de Vriendenaandeelhouder.
22/ De Emittent en Vriendenaandeelhouder verklaren op de hoogte te zijn van:
•

•

•

•
•
•

de verwerking van een aantal persoonsgegevens (met name hun naam, nationaal nummer, adres, emailadres, hoedanigheid
als (vertegenwoordiger van de) emittent of Vriendenaandeelhouder, inschrijvingsbedrag en van de Uitgifteovereenkomst
Vriendenaandeel en rekeningnummers) door PMV/z-Waarborgen NV (met ondernemingsnummer 0863.558.138 en
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, tel. 022295230, email: info@pmv.eu), die optreedt als
verwerkingsverantwoordelijke voor voormelde persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (= Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016);
het doel van de verwerking van hun persoonsgegevens door PMV/z-Waarborgen NV, met name de registratie van de
Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel, het afleveren van een registratieattest, de schrapping van de registratie, het afleveren
van een schrappingsattest aan de Vriendenaandeelhouder, de controle op de naleving van wettelijke regeling conform de
verplichting daartoe uit het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening (gewijzigd door het decreet van 27
november 2020 voor wat betref het Vriendenaandeel) en de uitvoeringsbesluiten ervan;
de verplichte doorgifte door PMV/z-Waarborgen NV aan de fiscale overheid (FOD Financiën, Koning Albert II-laan 33, 1030
Schaarbeek, tel. 02 572 57 57) van alle gegevens van de Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel noodzakelijk voor het
bepalen van de belastingaanslag, in toepassing van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening (gewijzigd
door het decreet van 27 november 2020 voor wat betref het Vriendenaandeel) en de uitvoeringsbesluiten ervan;
het recht op inzage en verbetering van hun persoonsgegevens via een vraag per mail op dpo@pmv.eu of per post op PMV/zWaarborgen NV, t.a.v. de DPO, Oude Graanmarkt 63, B-1000 Brussel of telefonisch: 02/229.52.30;
de bewaartermijn van de persoonsgegevens: de gegevens blijven bewaard tot de wettelijke bewaartermijnen conform de
boekhoud- en anti-witwaswetgeving zijn afgelopen;
hun recht zich te richten tot de Vlaamse toezichtcommissie (https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc) in geval
van klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Opgemaakt te <gemeente van de Vriendenaandeelhouder> op <datum van de invoer van de gegevens
in de Vriendenaandeel-applicatie van PMV/z) in drie originele exemplaren, waarvan één bestemd is
voor elke partij en één binnen een periode van drie maanden moet worden bezorgd aan PMV/zWaarborgen NV (Oude Graanmarkt 63, 1000 BRUSSEL of Vriendenaandeel@pmv.eu), die instaat
voor de registratie van de Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel in het Vriendenaandelenregister.
De Emittent

De Vriendenaandeelhouder

(handtekening en eigenhandig geschreven
vermelding “gelezen en goedgekeurd”)

(handtekening en eigenhandig geschreven
vermelding “gelezen en goedgekeurd”)

__________________________________________
BIJLAGE: Verslag revisor/externe accountant (door beide partijen voor “gelezen en goedgekeurd”
ondertekend)
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