Informatienota betreffende de uitgifte van B aandelen in de coöperatieve
vennootschap CV IMPACT SHAKERS COOP
Dit document werd opgesteld door CV IMPACT SHAKERS COOP.
Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd of goedgekeurd door de
autoriteit voor financiële diensten en markten.
Deze informatienota is geldig vanaf 11 maart 2022.
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 in 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 gelinkt aan Impact Shakers
Coops activiteit is dat de bedrijven waarin Impact
Shakers Coop investeert failliet gaan en dat Impact
Shakers Coop zijn invering verliest. Om dit risico te
beperken raadpleegt Impact Shakers Coop experten
voor advies voordat zij investeren in bedrijven en
voorzien zij ondersteuning om de bedrijven waarin
ze geïnvesteerd hebben te ondersteunen. Dat doet
zij via haar ondersteuningspartner Impact Shakers
Hub BV. Om het marktrisico in te perken,
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diversifieert Impact Shakers Coop de sectoren en
activiteiten van de bedrijven waarin zij investeert.
Tenslotte investeert Impact Shakers Coop nooit
meer dan 15% van zijn investeringscapaciteit in één
bedrijf.
- De coöperant loopt ook het risico dat Impact
Shakers Coop haar activiteiten moet stopzetten en
daarmee het eigen geïnvesteerde vermogen verliest.
In geval van liquidatie komt de coöperant op de
tweede plaats na andere schuldeisers bij de
verdeling van het vermogen. Met andere woorden, in
de meeste gevallen kan de coöperant niets
terugkrijgen. Het aandeel heeft een onbeperkte
levensduur. Een procedure voor de overdracht van
aandelen is voorzien in de statuten.
- Tijdens de lanceringsfase van Impact Shakers
Coop dekt Impact Shakers Hub BV kosteloos de due
diligence, observator- en promotiekosten van Impact
Shakers Coop totdat het inkomen van het bedrijf
voldoende is om ze te dekken. Dit is een kans voor
Impact Shakers Coop om de kosten in de eerste
jaren te verlagen. Het is ook een risico aangezien de
coöperatie afhankelijk is van een derde partij en het
falen van deze laatste ertoe zou leiden dat Impact
Shakers Coop haar beheer en promotie sneller zou
internaliseren, wat onvermijdelijk haar financiële
evenwicht zou aantasten.
Risico’s eigen aan de uitgevende
instelling – subsidiegebonden:

Impact Shakers Coop is niet afhankelijk van
subsidies. Bijgevolg bestaat er geen risico in geval
van verlies van subsidies.

Risico’s eigen aan de uitgevende
instelling - bestuur:

De verantwoordelijken voor de dagelijkse leiding
beschikken over voldoende financiële en
management kennis om een goed management van
Impact Shakers Coop te verzekeren.
Impact Shakers Coop heeft een zeer transparant,
coöperatief en rigoureus governance systeem
opgezet, dat gebruik maakt van de ervaring van
Impact Shakers Hub BV bij de selectie van te
ondersteunen projecten en bij
investeringsbeslissingen.
Impact Shakers Coop zal werken volgens het
coöperatieve bestuursprincipe van "1 persoon = 1
stem". Elk lid heeft hetzelfde stemrecht (of het nu
een lid van categorie A of B is), ongeacht het
geïnvesteerde bedrag, zowel voor
investeringsbeslissingen als voor intern bestuur. In
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de statuten is momenteel één stem per aandeel
voorzien. Bij de eerstvolgende Algemene
Vergadering zal er gestemd worden om de statuten
aan te passen naar "één stem per lid". Om zo snel
mogelijk het principe in overeenstemming te brengen
met de statuten.
Impact Shakers Coop heeft een Raad van Bestuur,
bestaande uit A- en B-leden.
Daarnaast heeft Impact Shakers Coop een reeks
processen en tools ingevoerd die het bestuur en
eigenaarschap, indien nodig, vergemakkelijken.
Andere risico’s: 

Geen

Deel II: – Informatie over de uitgevende instelling
A. Identiteit van de uitgevende instelling
1.1 Hoofdzetel en land

Kruisstraat 46
9290 Berlare
BELGIE

1.2 Legale vorm

Coöperatieve vennootschap

1.3 Ondernemingsnummer

0777637221

1.4 Website

www.impactshakers.com/microfund

2. Beschrijving van de activiteiten
van de uitgevende instelling;

Burger Investerings Coöperatieve
(belegging in aandelen, inschrijving op aandelen of
leningen)

3. De identiteit van de personen
die meer dan 5% van het kapitaal
van de uitgevende instelling in
bezit hebben

BRAECKMAN Yonca
PATI Diana Karolin

4. Transacties die zijn aangegaan
tussen de uitgevende instelling en
de in het vorige punt bedoelde
personen en/of andere verbonden
personen dan aandeelhouders.

Geen specifieke operatie.
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5.1 Identiteit van de leden van het
wettelijk bestuursorgaan en
directiecomité van de uitgevende
instelling

BRAECKMAN Yonca
BOUZIDI Anaïs Laïla

5.2 Identiteit van de leden die
belast zijn met het dagelijks
bestuur.

Gedelegeerd bestuurder : BOUZIDI Anaïs Laïla tot
wanneer er een CEO aangesteld wordt.

6. Het totaalbedrag van de
bezoldigingen van de bestuurders
of leden belast met dagelijks
bestuur met betrekking tot het
laatste volledige boekjaar of
vastgestelde bedragen voor de
betaling van pensioenen of
soortgelijke uitkeringen door de
uitgevende instelling of haar
dochterondernemingen, of een
passende negatieve verklaring;

De vennootschap werd opgericht op 23/11/21, er
werd geen vergoeding betaald, voorzien of geboekt
voor de personen bedoeld in 5 °

7. Voor de sub 5° bedoelde
personen, 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, of een
passende negatieve verklaring;

De personen bedoeld in 5 ° zijn niet onderworpen
aan enige veroordeling bedoeld in artikel 20 van de
wet van 25 april 2014 betreffende het statuut van en
de controle van kredietinstellingen en
beursvennootschappen.

8. Beschrijving van de
belangenconflicten tussen de
uitgevende instelling en de sub 3°
tot 5° bedoelde personen, of met
andere verbonden partijen, of een
passende negatieve verklaring

Er bestaat geen belangenconflict tussen de
uitgevende instelling en de personen bedoeld in 3°,
5° of andere gerelateerd partijen.

9. Identiteit van de commissaris

Niet van toepassing

B. Financiële informatie over de uitgevende instelling
1. Indien de jaarrekening van één of Impact Shakers Coop is een bedrijf dat is opgericht
van beide boekjaren niet is
op 23/11/2021 en heeft derhalve nog geen
geauditeerd conform artikel 13, §§
jaarrekening.
1 of 2, 1°, van de wet van […] 2018,
de volgende vermelding: “Deze
jaarrekening betreffende boekjaar
XX zijn niet geauditeerd door een
commissaris en evenmin aan een
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onafhankelijke toetsing
onderworpen.”
2. Verklaring door de uitgevende
instelling dat het werkkapitaal naar
haar oordeel toereikend is om aan
haar huidige behoeften voor de
volgende twaalf maanden te
voldoen of, indien dit niet het geval
is, hoe zij in het benodigde extra
werkkapitaal denkt te voorzien;

De onderneming Impact Shakers Coop bevestigt
dat, vanuit haar standpunt, haar netto werkkapitaal
toereikend is met het oog op haar verplichtingen
voor de komende twaalf maanden.

3. Overzicht van de kapitalisatie en
de schuldenlast (met specificatie
van schulden met en zonder
garantie en van door zekerheid
gedekte en niet door zekerheid
gedekte schulden) van uiterlijk 90
dagen vóór de datum van het
document. De schuldenlast omvat
ook indirecte en voorwaardelijke
schulden;

De onderneming Impact Shakers Coop verklaart dat
haar eigen vermogen 6.000 € bedraagt, zijnde haar
startkapitaal, dat vrij beschikbaar is. Er is geen
schuldenlast.

4. Beschrijving van elke significante
wijziging in de financiële of
commerciële situatie die zich heeft
voorgedaan na het einde van het
laatste boekjaar waarop de sub 1°
hierboven bedoelde jaarrekening
betrekking heeft, of een passende
negatieve verklaring.

Geen.

Deel III: Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten
A. Beschrijving van de aanbieding
1.1 Minimumbedrag waarvoor de
aanbieding wordt verricht

Klasse B aandeel ‘coöperant’: EUR 250

1.2 Minimaal bedrag van
inschrijving per investeerder

Klasse B units: EUR 250

1.3 Maximaal bedrag van
inschrijving per investeerder

Niet van toepassing

2. Totale prijs van de aangeboden
beleggingsinstrumenten

5,000,000 EUR/jaar
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3.1 Openingsdatum van het
aanbod

15 maart 2022

3.2 Sluitingsdatum van het aanbod

Continu aanbod

3.3 Datum van uitgifte van de
beleggingsinstrumenten

De beleggingsinstrumenten worden uitgegeven op
de dag van de inschrijving van iedere investeerder

3.4 Kosten ten laste van de
investeerder

Er worden geen beheersvergoedingen bovenop de
prijs van de aandelen aangerekend aan de
investeerder.

4. Stemrecht verbonden aan de
aandelen.

Artikel 8 Reglement Interne Orde - Aandelen
Tenzij waar elders gespecificeerd in de Statuten,
houden A en B aandelen dezelfde rechten en
plichten in.
Artikel 24 Reglement Interne Orde - Beslissingen
Het principe is dat elk lid één stem heeft,
onafhankelijk van het aantal aandelen dat die bezit.
In de statuten is momenteel één stem per aandeel
voorzien. Bij de eerstvolgende Algemene
Vergadering zal er gestemd worden om de statuten
aan te passen naar "één stem per lid". Om zo snel
mogelijk het principe in overeenstemming te
brengen met statuten
Behalve in gevallen voorgeschreven door de wet
waar een meerderheid van vijfenzeventig (75)
procent van de geldige stemmen vereist zijn, zullen
beslissingen genomen worden door een simpele
meerderheid van stemmen, onafhankelijk van het
aantal vertegenwoordigde aandelen.
Er zal gestemd worden door handopsteking tenzij
de vergadering anders beslist.
Het benoemen van bestuurders en commissaris zal
in principe via geheime stemming gaan.
Leden kunnen mogelijks ook stemmen via een
formulier dat opgesteld wordt door de Raad van
Bestuur waarop de volle identiteit wordt aangeduid
(achternaam, eerste namen, domicilie of
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geregistreerde zetel), het aantal onderschreven
aandelen, de agenda en de stem voor elk voorstel.
Dit formulier moet gedateerd worden en minstens
drie (3) dagen voor de vergadering bezorgd worden
op het aangegeven emailadres.
Met uitzondering van een goed gestaafde
noodsituatie zal de vergadering enkel geldig kunnen
stemmen over items op de agenda.
Artikel 9 Reglement Interne Orde - Toegang van
leden
Als Lid wordt beschouwd, iedere natuurlijke of
rechtspersoon, erkend door de Raad van Bestuur,
die heeft ingeschreven op één of meer aandelen
van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur kan een toelating weigeren
voor objectieve redenen die zullen meegedeeld
worden aan de persoon in kwestie.
5. Samenstelling van de Raad van
Bestuur

Artikel 14 Reglement Interne Orde - Samenstelling
& Mandaat
De Raad van Bestuur is samengesteld uit 5
bestuurders allen leden van de coöperatie,
aangeduid door de Algemene Vergadering op
voorstel van de A-Aandeelhouders. Zij zal bestaan
uit minimum drie A-aandeelhouders en twee
B-aandeelhouders. De bestuurders worden
benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering. De A-aandeelhouders worden
benoemd voor een periode van 6 jaar en de
B-aandeelhouders worden benoemd voor een
periode van 2 jaar. Wijzigingen in de samenstelling
of duur van het mandaat zijn onderworpen aan
goedkeuring door de volgende Algemene
Vergadering. Aftredende bestuurders zijn
herverkiesbaar.

6. Overinschrijvingsvergoeding

Restitutie voor de laatste inschrijvingen.
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B. Redenen voor de aanbieding
1. Gepland gebruik van de
opgehaalde bedragen

Artikel 3 Reglement Interne Orde - Visie en missie
Impact Shakers Coop heeft als voorwerp het
verstrekken van een sociaal en economisch
voordeel aan haar vennoten.
Dit ondermeer middels het samenbrengen van
fondsen met als doel de ethisch en solidaire
aanwending van middelen om bij te dragen aan de
ondersteuning en uitbouw van maatschappelijke en
ecologische verantwoorde ondernemingen met
oprichters met diverse achtergrond.
Om ervoor te zorgen dat er meer ondernemingen
worden opgericht die werken aan een betere
samenleving en positieve ecologische impact is er
financiële- en kennisondersteuning nodig om deze
bedrijven in een vroege fase te laten groeien.
Impact Shakers heeft tot doel om meer van dit type
bedrijven te zien slagen en ze meer schaalbaar te
maken. Er is ook grote nood aan nieuwe oprichters
met meer diverse achtergronden die nieuwe
problemen via bedrijfsoplossingen gaan
aanpakken. Dit zijn exact de types bedrijven die
Impact Shakers zal helpen groeien.
Artikel 36 t.e.m. 40 Reglement Interne Orde Selectieprocedure
De keuze van projecten wordt gemaakt door middel
van een streng selectie- en valideringsproces,
waarbij zowel coöperanten als externe experts
betrokken zijn. Een drievoudig controlesysteem
zorgt ervoor dat sociale ondernemingen met de
grootste zorg worden geselecteerd:
1. Eerste analyse;
2. Ontmoeting met de sociaal ondernemer en
Tweede analyse;
3. Investeringscomité bestaande uit 3 A
Aandeelhouders en 2 B Aandeelhouders die
het project evalueren volgens de
gedefinieerde criteria;
4. Het project wordt gepresenteerd aan alle
coöperanten en de financiering ervan wordt
gedurende 10 dagen online ter stemming
voorgelegd (50% van de stemmen +1).
Dit proces van analyse van projecten en de criteria
ervan worden gedetailleerd beschreven in het
reglement van interne orde dat beschikbaar is op
de website van Impact Shakers Coop.
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2. Details van de financiering van de
investering of het project dat met
het bod wordt beoogd.

Artikel 42 Reglement Interne Orde - Financiering
We zorgen voor een zekere diversificatie van onze
beleggingen. Daarbij zorgen wij ervoor dat het
bedrag dat in een project wordt geïnvesteerd niet
meer bedraagt dan maximaal 15% van het
vermogen van Impact Shakers Coop.
Participatie in de Deelnemende Bedrijven kan de
vorm aannemen van
a. Deelneming in het aandelenkapitaal;
b. Leningen (achtergesteld of converteerbaar);
c. Een mix van deze twee types investeringen.
In het geval van een lening, en in het geval van
co-financiering (vb. met een bank of publieke
speler), verzekert de Raad van Bestuur de
voorwaarden van terugbetaling en garandeert zij
dat deze in balans zijn in relatie tot de andere
leningverstrekkers.

3. Andere financieringsbronnen voor
de uitvoering van de investering of
het project in kwestie

Onze manier van werken vereist geen andere
financieringsbronnen op het niveau van Impact
Shakers Coop, maar we willen wel dat onze
financiële steun aan projecten een echt
hefboomeffect heeft op andere
financieringsactoren: banken, overheidsinstanties,
enz.

Deel IV: Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten
A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten
1. Aard en categorie van de
beleggingsinstrumenten

Coöperatieve aandelen

2.1 Valuta van de
beleggingsinstrumenten

EUR

2.2 Denominatie van de
beleggingsinstrumenten

De aangeboden investeringsinstrumenten zijn
klasse B aandelen ‘coöperant’.
Er zijn ook A-aandelen, die zijn voorbehouden aan
de oprichters zijnde de coöperanten die garant
staan voor het bewaken van de visie van de
coöperatieve.
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2.3 Nominale waarde van de
beleggingsinstrumenten

Klasse B Aandeel ‘coöperant’: EUR 250

2.4 Risico op fluctuerende
aandelenkoers

Ja

2.5 Meerwaarde

Geen meerwaarde voor de B-aandelen die het
voorwerp uitmaken van dit bod. Geen meerwaarde
voor de A-aandelen die zijn uitgesloten van het
huidige bod.
Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft recht
op terugbetaling van de nominale waarde van zijn
aandelen voor zover deze waarde hoger is dan het
nettovermogen gedeeld door het aantal aandelen
op basis van het nettovermogen zoals vermeld in
de balans van het voorgaande jaar naar behoren
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering
in het boekjaar waarin het ontslag is gegeven of de
uitsluiting is uitgesproken. Bij gebreke daarvan
heeft het ontslagnemende of uitgesloten lid enkel
recht op het aandeel van het nettovermogen van
de vennootschap vertegenwoordigd door zijn
aandelen. Hij heeft geen recht op enig aandeel in
de reserves, meerwaarden en voorzieningen of
enige andere uitbreiding van het eigen vermogen.

3. Terugbetalingsvoorwaarden

Artikel 4 Reglement Interne Orde Investeringsaanpak
Een aantal RIO-regels is ingegeven door het
investeringsperspectief op lange termijn van de
coöperatie, die maatschappelijke en ecologische
veranderingen wil begeleiden door financiële
steun. Deze kernbeginselen, die hieronder nader
worden uitgewerkt, luiden als volgt:
Leden die de coöperatieve wensen te verlaten,
kunnen alleen de nominale waarde van hun
aandelen terugkrijgen. Overeenkomstig artikelen 6
e.v. van de statuten heeft een uittredend of
uitgesloten lid recht op terugbetaling van de
nominale waarde van zijn aandelen op voorwaarde
dat:
a. Deze waarde overschrijdt niet het netto-actief
gedeeld door het aantal aandelen op basis van het
netto-actief zoals dit blijkt uit de balans van het
voorgaande jaar,
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b. De terugbetalingen mogen niet meer bedragen
dan een tiende van het nettovermogen.
4. Rang van de
beleggingsinstrumenten in de
kapitaalstructuur van de uitgevende
instelling in geval van faillissement

Laatste rang

5. Eventuele beperkingen op de vrije
overdracht van de
beleggingsinstrumenten

Artikel 11 Reglement Interne Orde - Overdracht
van aandelen
De aandelen zijn overdraagbaar onder levenden,
mits de in artikel 7 van het RIO vastgestelde
algemene toelatingsvoorwaarden worden
nageleefd.
De aandelen kunnen door overlijden enkel worden
overgedragen aan de erfgenamen en
rechtverkrijgenden van het overleden Lid.
De aandelen kunnen niet aan derden worden
overgedragen als gevolg van de ontbinding van
een rechtspersoon Lid, ongeacht de oorzaak
(vrijwillige ontbinding, faillissement, enz.). In dat
geval zal de uitsluitingsprocedure worden
toegepast.

6. Indien van toepassing, de
jaarlijkse rentevoet en, in
voorkomend geval, de methode om
de toepasselijke rentevoet te
bepalen wanneer de rentevoet niet
vaststaat.

Niet van toepassing

7. Het dividendbeleid

de Vennootschap zal dividenden uitkeren voor een
bedrag van ten hoogste zes procent (6%) van de
nominale waarde van de aandelen, waarop
bronbelasting zal worden ingehouden tegen het
door de wettelijke voorschriften opgelegde
percentage.
Het overschot zal worden ingehouden, met name
om in de komende jaren een dividend veilig te
stellen of om eventuele verliezen in verband met
een specifieke belegging op te vangen. De
dividenden zijn betaalbaar op de tijdstippen en op
de plaatsen die door de Raad van Bestuur worden
vastgesteld.
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Er mag geen uitkering plaatsvinden indien het
nettovermogen van de vennootschap negatief is of
als gevolg van een dergelijke uitkering negatief zou
worden. Indien de vennootschap over eigen
vermogen beschikt dat wettelijk of statutair niet
beschikbaar is, mag er geen uitkering worden
gedaan indien het nettovermogen lager is dan het
bedrag van dat eigen vermogen of dit zou worden
als gevolg van een dergelijke uitkering
("nettoactiva-test").
8. Data voor de betaling van de
rente of dividenduitkering

Een eventuele uitkering van dividend zal
plaatsvinden na de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.

Deel V: Andere belangrijke informatie
Overzicht van de taxatie

Op dividenden wordt een roerende voorheffing van
30% aan de bron ingehouden. Personen die
onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn
echter vrijgesteld van roerende voorheffing: voor het
inkomstenjaar 2021, aanslagjaar 2022, is het
vrijstellingsbedrag € 800. Zij kunnen dus maximum
€ 240 via hun belastingen terug recupereren.

Klacht over het financiële product

Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met:
hello@impactshakers.com
Bent u niet tevreden, neem dan contact op met de
Consumentenombudsman dienst: North Gate II,
Boulevard du Roi Albert II 8, bus 1 in 1000 Brussel
(Tel: 02 702 52 20, E-mail:
contact@consumentenombudsdienst.be).
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