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ALTERFIN CV 
Maatschappelijke zetel: Liefdadigheidsstraat 18-26, B-1210 Brussels, Belgium. 

Btw BE 0453 804 602 - RPM Brussels 

 
Samenvatting van het Prospectus voor de Uitgifte van Coöperatieve 

Aandelen 
Aanbod van Nieuwe Aandelen van Alterfin CV (de "Vennootschap") voor Categorie A- of B-Aandelen  

 
 
Het Aanbod wordt gedaan in het kader van een doorlopende uitgifte en zal bijgevolg van kracht blijven zolang 
het Prospectus van kracht is, tenzij het voortijdig wordt beëindigd. De intekeningsperiode voor de nieuwe 
Aandelen zal lopen van 10 augustus 2022 tot 08 augustus 2023 (hierna de "Intekeningsperiode" genoemd). De 
Intekeningsperiode wordt van rechtswege vervroegd afgesloten indien, en enkel indien, het maximumbedrag 
van EUR 9 000 000,00 voor het einde van de periode wordt bereikt. 
 
Alterfin CV is een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister 
onder het nummer 0453 804 602. 
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Liefdadigheidsstraat 18-26, B-1210 Brussel, België. 
 
 
WAARSCHUWING  
Beleggen in de Aandelen houdt bepaalde risico's in. Een belegger is blootgesteld aan het risico dat hij zijn belegging geheel 
of gedeeltelijk verliest. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 
 
Alvorens te beleggen in de Aandelen, raden wij beleggers ten sterkste aan het gehele Prospectus zorgvuldig te lezen, in 
het bijzonder de Risicofactoren zoals beschreven op pagina's 6-7 van deze Samenvatting en op pagina's 12-19 (deel 1) van 
het Prospectus. 
 
Elk van deze Risicofactoren moet zorgvuldig worden bestudeerd en beoordeeld alvorens in de Aandelen te beleggen, in 
het bijzonder het feit dat:  
- de Aandelen op naam zijn (nominatief) en er geen markt is waarop de Aandelen kunnen worden verhandeld. Hoewel 
het voor een aandeelhouder mogelijk is om de Aandelen in te trekken en over te dragen, overeenkomstig de procedure 
die in de statuten van Alterfin is vastgesteld, veroorzaakt dit een beperkte liquiditeit.  
- Indien een aandeelhouder uit de Aandelen wil stappen of ze wil overdragen, wordt hij/zij slechts ten belope van 
maximaal de nominale waarde van de Aandelen terugbetaald. 
 

Het Prospectus en het Aanbod zijn enkel voor beleggers in België bedoeld. 
 
Deze samenvatting werd overeenkomstig artikel 7 van de Prospectusverordening 2017/1129 en artikel 9 van de 
Gedelegeerde Verordening 2019/979 van de Commissie opgesteld. 
 
Op grond van voornoemd artikel 7 van de Prospectusverordening 2017/1129 bestaan samenvattingen uit 
informatieverplichtingen die zijn onderverdeeld in vier delen: A. Inleiding en waarschuwingen, B. Essentiële 
informatie over de emittent, C. Essentiële informatie over de effecten en D. Essentiële informatie over de 
aanbieding van Aandelen aan het publiek. Omdat sommige gegevens niet hoeven te worden toegelicht voor 
Aandelen, zal hiernaar worden verwezen als "Niet van toepassing”. 
 

Deel A - Inleiding en waarschuwingen 
 

Naam en International 
Securities Identification 
Number (ISIN) van de effecten 

Alterfin A-Aandelen: BE0166214537 
Alterfin B-Aandelen: BE6218501250 

Identiteit en contactgegevens 
van de Emittent 

Alterfin CV (Coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht), ingeschreven in het HR van Brussel onder 
het nr. 0453 804 602 Maatschappelijke zetel: Liefdadigheidsstraat 18-26, B-1210 Brussel, België 
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Het telefoonnummer van de vennootschap is +32 2 538 58 62. De website is www.alterfin.be.  
De informatie op deze website maakt geen deel uit van het Prospectus, tenzij die informatie door 
middel van verwijzing in het Prospectus is opgenomen. 
De LEI-code van Alterfin is 5493007UEXF0EDW8LO56. 

Identiteit en contactgegevens 
van de autoriteit die het 
prospectus goedkeurt 

Financial Services and Markets Authority (FSMA) 
Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel, België 

Datum van goedkeuring van 
het prospectus 09 augustus, 2022 

Waarschuwingen Deze Samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op het Prospectus met betrekking tot het 
openbaar aanbod om in te schrijven op Nieuwe Aandelen.   
 
Iedere beslissing om in de Nieuwe Aandelen te beleggen dient door de belegger te worden gebaseerd 
op een overweging van het Prospectus in zijn geheel.   
 
De belegger kan het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 
 
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 
Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een rechterlijke instantie 
wordt ingesteld, is het mogelijk dat de eisende belegger krachtens het nationale recht de kosten voor 
de vertaling van het Prospectus moet dragen voordat de gerechtelijke procedure wordt ingeleid. 
 
Alleen personen die de Samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, zijn 
wettelijk aansprakelijk, maar alleen indien de Samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is 
wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, of indien zij, wanneer zij 
samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, geen essentiële informatie bevat om 
beleggers te helpen wanneer zij overwegen om in de Nieuwe Aandelen te investeren. 

 

Deel B - Essentiële informatie over de emittent 
 

Wie is de Emittent van de effecten? 
 

Juridische en 
handelsnaam  

Alterfin CV/SC 

Rechtsvorm en 
maatschappelijke 
zetel 

Alterfin is een Coöperatieve vennootschap (CV)/ Société Coopérative (CV) naar Belgisch recht, opgericht op 16 
november 1994. 
Alterfin staat ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het ondernemingsnummer 0453 804 602. 
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres:  Liefdadigheidsstraat 18-26, B-1210 Brussel, België.  
De LEI-code van Alterfin is 5493007UEXF0EDW8LO56 

Belangrijkste 
activiteiten 

Alterfin is een sociale financier die ernaar streeft het levensonderhoud en de algemene levensomstandigheden te 
verbeteren van sociaal en economisch achtergestelde mensen en gemeenschappen, voornamelijk in 
plattelandsgebieden in lage- en midden-inkomenslanden wereldwijd. Om dit te bereiken verleent Alterfin financiële 
en niet-financiële diensten aan zijn partners in lage- en midden-inkomenslanden overal ter wereld door: (i) fondsen 
te mobiliseren van voornamelijk individuele beleggers en andere maatschappelijk verantwoorde instellingen, (ii) 
ethische en duurzame beleggingen te structureren en te bevorderen, en (iii) netwerken van gelijkgestemde 
organisaties te ontwikkelen. 
Met het door zijn aandeelhouders geïnvesteerde kapitaal steunt Alterfin de activiteiten van zijn partners (kleine 
boeren of microfinancieringsinstellingen) in ontwikkelingslanden door hun kredietfaciliteiten en technische bijstand 
te verlenen en zo bij te dragen tot de totstandbrenging van een rechtvaardige en duurzame wereld. 

http://www.alterfin.be/
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Grootaandeelhouders Overzicht van de aandeelhoudersstructuur op 31 december 2021  

Toestand per 
28/07/2022 

Categorie A Categorie B 
Totaal 

Rechtspersonen  Particulieren 

Aantal 
aandeelhouders  

193 3% 5 942 97% 6 035 

Aandelenkapitaal in 
EUR 

8 126 500 12% 59 458 750 88% 67.585 250 

Aantal Aandelen 32 506 3,3% 951 340 96,7% 983 846 

 
Per 28 juli 2022, bezit geen enkele aandeelhouder meer dan 3% van het totale kapitaal. 

Key managing 
director 

Jean-Marc Debricon 

Commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Peter Lenoir 

 

Wat zijn de financiële kerngegevens van de Emittent? 
 

Financiële 
kerngegevens 

De volgende tabellen geven een overzicht van de geselecteerde historische financiële kerngegevens van 
Alterfin op de aangegeven data en voor de aangegeven periodes. Behoudens andersluidende bepailng, 
worden de cijfers in de onderstaande tabel in EUR uitgedrukt. 
 

 
 
In 2019, 2020 en 2021 bleven de interesten en vergoedingen die Alterfin ontving op de leningen die aan 
partners werden toegekend, de belangrijkste bron van inkomsten van Alterfin. Alterfin sloot 2021 af met 
een positief resultaat van 1.039.477 euro. 
 

 
 
Op 31 december 2021 bedroeg het balanstotaal van Alterfin 134 miljoen euro, een groei van 7% ten 
opzichte van het vorige jaar. Het eigen vermogen blijft de belangrijkste financieringsbron, terwijl het 
schuldenniveau verband houdt met het bedrijfsmodel van Alterfin. Het is de bedoeling het aandeel van 
de schuldfinanciering in de toekomst te verhogen en een verhouding schulden/eigen vermogen van 
maximaal 1,5 te bereiken. 
 
De boekhouder van Alterfin heeft goedkeurende verklaringen afgegeven over de financiële staten van 
Alterfin voor 2019, 2020 en 2021.  
 

 
 
De onderste regel van deze tabel (Investeringen in EUR 31-12-N) komt overeen met de variatie van de 
balans "Geldbeleggingen" en Liquiditeiten" van de statutaire jaarrekeningen, van boekjaar tot boekjaar. 

Resultatenrekening 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Totaal inkomsten 8 472 863 10 185 981 8 868 632

Operationeel resultaat -2662616 -3303161 -3560872 

Nettoresultaat 660 486 414 943 1 039 477

Balans 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Totaal Activa 134 367 310 125 845 649 134 099 737

Aandelenkapitaal 64 529 875 65 832 188 67 689 625

Totaal passiva (schulden) 68 021 763 58 077 041 64 303 923
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Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Emittent? 
 
De opdracht van Alterfin en de aard van de activiteiten die voortvloeien uit deze doelstellingen brengen een 
aantal risico's met zich mee. Het beleid en beheer van Alterfin is erop gericht deze risico's zoveel mogelijk te 
beperken, zonder ze uiteraard volledig te kunnen uitsluiten. 

 
Debiteurenrisico Dit is het risico dat verbonden is aan wanbetalingen op leningen die Alterfin verstrekt aan organisaties in het 

Zuiden (hierna de "Partners" genoemd). Dit risico is inherent aan de activiteit van Alterfin, aangezien haar 
opdracht erin bestaat partners te ondersteunen die een sociale meerwaarde bieden, maar die meer risicovol 
kunnen zijn, waardoor ze zijn uitgesloten van de klassieke financieringssystemen. Het kan dus niet worden 
uitgesloten dat de Partners in het Zuiden waarin Alterfin investeert op een bepaald moment insolvabel blijken, 
waardoor de investering van Alterfin verloren zou gaan.  
 
De Investeringsstrategie van Alterfin is erop gericht het debiteurenrisico te beperken door het omschrijven van: 

• strikte subsidiabiliteitsregels, analyse- en toezichtprocedures;   
• een goedkeuringsproces waarbij voor iedere gedane investering de unanieme goedkeuring vereist is van 

een Investeringscomité dat bestaat uit een team van deskundigen met een grote deskundigheid op 
financieel en ontwikkelingsgebied; 

• een geplafonneerde blootstelling per Partner naar gelang van zijn risiconiveau en de sector waarin hij 
actief is. 

 
Bovendien worden, waar mogelijk, waarborgen in de leningsovereenkomsten ingebouwd. Het is echter duidelijk 
dat zelfs met deze garanties het kredietrisico niet volledig kan worden uitgesloten.  
 
COVID-19 situatie: 
Begin 2020 hadden de opkomst en uitbreiding van COVID-19 een impact op de wereldwijde economische 
context. In 2022 verwachten wij dat COVID-19 een invloed zal blijven hebben op onze Partners en op ons 
vermogen om onze portefeuille te ontwikkelen, zij het in veel mindere mate dan in 2021 en 2020.   

Valutarisico Dit is het risico dat ontstaat als gevolg van transacties die in vreemde valuta worden verricht om de organisaties 
in het Zuiden te financieren.  
Aangezien de meeste leningen aan partnerorganisaties in het Zuiden in USD worden verstrekt, maakt Alterfin 
gebruik van kredietfaciliteiten in USD om haar leningenportefeuille in USD te financieren. Dit dekt in het 
algemeen het wisselkoersrisico (USD vs EUR). 
Veranderingen in de USD/EUR-koers kunnen echter nog steeds invloed hebben op de netto-inkomsten van de 
onderneming, aangezien de rente-inkomsten uit de leningen in USD worden ontvangen. Aangezien Alterfin een 
netto-ontvanger in USD is, vertoont de balans meestal een overschot in USD, waardoor een wisselkoersrisico 
ontstaat dat beperkt blijft tot de nettomarge. Om dit onder controle te houden, worden de overschotten in 
Amerikaanse dollar op de gepaste tijdstippen omgezet in EUR.Alterfin heeft ook toegang tot mogelijkheden om 
risico's af te dekken voor schuldfinanciering in plaatselijke valuta’s. Op 31 december 2021 was 1,84% van de 
portefeuille niet afgedekt.  
Indien het wisselkoersrisico toeneemt, loopt de belegger het risico zijn dividend en/of zijn belegging geheel of 
gedeeltelijk te verliezen. 

Landenrisico Landenrisico verwijst naar het risico van beleggen of lenen in een land, dat voortvloeit uit eventuele 
veranderingen in het ondernemingsklimaat die een nadelige invloed kunnen hebben op de bedrijfsresultaten of 
de waarde van activa in het land. Landenrisico omvat onder meer het risico van oorlog, corruptie, instabiliteit, 
willekeurig overheidsoptreden of overdrachtsproblemen (zoals het onvermogen om belegde fondsen te 
repatriëren).  
 
Het grootste deel van de portefeuille van Alterfin dat belegd werd in Partners op het vlak van microfinanciering 
is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij voor politieke risico's. Op 31 december 2021 was 70% van de 
netto microfinancieringsportefeuille verzekerd, terwijl 20% in afwachting was van goedkeuring. Wat de 
restportefeuille betreft, is het mogelijk dat in geval van een gematerialiseerd landenrisico de beleggingen 
moeten worden afgewaardeerd, wat een negatieve invloed heeft op het nettorendement en dus op het door de 
Vennootschap uitgekeerde dividend, alsook op de waarde van het uittredingsaandeel.  
Bij de financiering van een duurzame landbouwpartner eist Alterfin als onderpand exportovereenkomsten met 
buitenlandse afnemers die de risicofactoren inherent aan het land van de Partner verminderen. Bovendien 
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probeert Alterfin het landenrisico verder te beperken door interne limieten vast te stellen voor de omvang van 
de investeringen in een bepaald land en door te zorgen voor een voldoende mate van diversificatie.   
 
2022 Russische invasie van Oekraïne: 
Aangezien Alterfin niet actief is in Oekraïne of Rusland, lopen wij geen rechtstreeks risico in verband met dit 
conflict en de maatregelen die ertegen worden genomen. Sommige van onze Partners in Centraal-Azië zijn 
echter blootgesteld aan indirecte risico's door hun integratie in de Russische economische sfeer. We volgen van 
nabij de risico's van verminderde inkomsten, alsook de ontwaarding van de lokale munten. 

Renterisico Indien een krediet op langere termijn aan een van onze Partners wordt gefinancierd met schulden op kortere 
termijn, bestaat er onzekerheid en risico in verband met de impact van renteschommelingen. Bij rentestijging 
zou de Vennootschap een hogere financieringskost kunnen waarnemen, terwijl het niveau van de inkomsten uit 
de portefeuille stabiel zou blijven. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële marge en bijgevolg voor het 
nettoresultaat en het dividend dat door de vennootschap wordt uitgekeerd. 
 
Om het renterisico tot een minimum te beperken, worden kortlopende verplichtingen in USD aangegaan om 
kortlopende activa in USD te financieren en worden langlopende verplichtingen in USD aangegaan op en buiten 
de balans (in de vorm van EUR/USD cross currency renteswaps) om langlopende activa in USD te financieren. 
Voor het tekort komt de financiering uit kortlopende verplichtingen in USD en wordt het renteherzieningsrisico 
afgedekt met "plain vanilla" derivaten. 

Risico's in 
verband met de 
afhankelijkheid 
van mensen op 
sleutelposities 

Als mensen in sleutelposities Alterfin zouden verlaten zonder dat de Emittent in hun onmiddellijke vervanging 
zou kunnen voorzien, zou dit op korte en langere termijn een negatieve impact kunnen hebben op de 
ontwikkeling van Alterfin en haar resultaten. 

Risico's in 
verband met de 
reputatie van de 
markt waarop 
Alterfin actief is 

De mogelijkheid kan niet worden uitgesloten dat een verandering in de reputatie van Alterfin of vergelijkbare 
instellingen en de markt waarop zij actief zijn, een onevenredig effect op de vooruitzichten van Alterfin heeft.   

Wettelijk en 
regelgevingsrisico 

Wijzigingen in de wet- of regelgeving, kunnen een impact hebben op de activiteiten van Alterfin. Dit risico is des 
te groter voor Alterfin, omdat de onderneming niet alleen onderworpen is aan de Europese en Belgische 
regelgeving, maar ook aan de regelgeving van de verschillende landen waarin zij actief is. 

 
Deel C. Essentiële informatie over de effecten 
 
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de effecten? 
 

Type, categorie, 
denominatie en 
nominale waarde  

Het Prospectus heeft betrekking op de uitgifte van twee soorten Aandelen: 

• Categorie A-Aandelen: Aandelen met een nominale waarde van EUR 250,00 EUR per aandeel. Op de 
Aandelen van categorie A kan alleen worden ingeschreven door rechtspersonen; en 

• Categorie B-Aandelen: Aandelen met een nominale waarde van EUR 62,50 per aandeel. Op de Aandelen 
van categorie B kan alleen worden ingeschreven door natuurlijke personen (en gelijkgestelde personen).  

De ISIN codes voor deze Aandelen zijn:  

• Voor Alterfin A-Aandelen: BE0166214537 

• Voor Alterfin B-Aandelen: BE6218501250 
Alle Nieuwe Aandelen worden naar Belgisch recht uitgegeven. De Nieuwe Aandelen zijn gewone Aandelen die 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, volgestort zijn en stemrechten verlenen. Zij verlenen dezelfde 
rechten als de Bestaande Aandelen. 

Valuta  Euro 

Aantal uitgegeven 
Aandelen  

Per 31 december 2021 wordt het maatschappelijk kapitaal van Alterfin door 983 846 volgestorte Aandelen (32 
506 A-Aandelen en 951 340 B-Aandelen) vertegenwoordigd. 

Rechten 
verbonden aan de 
effecten 

Dividendrechten. Elke aandeelhouder (zonder beperking voor niet-inwoners) heeft recht op een jaarlijks 
dividend op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Emittent beslist om een dividend uit te keren en 
dat de aandeelhouder zijn aandelen nog aanhoudt op de datum van de algemene vergadering. Er zijn geen 
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dividendbeperkingen, noch een specifieke dividendprocedure voor niet-inwoners. Het dividend wordt 
uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de Aandelen. A-Aandeelhouders en B-
Aandeelhouders hebben recht op hetzelfde dividendpercentage, toe te passen op hun respectieve nominale 
waarde van de aandelen (EUR 250,00 of EUR 62,50). Er is geen tijdslimiet waarna het recht op dividend vervalt. 
 
Algemene vergadering van aandeelhouders en stemrechten. De algemene vergadering is bevoegd voor de 
benoeming en het ontslag van de bestuurders, commissaris of vennoten met zeggenschap. Bovendien dient de 
algemene vergadering de jaarrekening goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de 
commissaris. De algemene vergadering dient ook te beslissen over eventuele wijzigingen van de statuten en 
over de ontbinding van de Vennootschap. 
Ieder lid mag een aantal stemmen uitbrengen dat gelijk is aan het aantal Aandelen dat hij bezit (ongeacht of 
deze tot categorie A of B behoren). Het stemrecht is dus gekoppeld aan het aantal Aandelen dat een 
aandeelhouder bezit en niet aan het belegde bedrag (aangezien A-aandeelhouders per aandeel meer zullen 
hebben belegd dan B-aandeelhouders). Geen enkel lid mag meer dan 10% uitbrengen van het totaal aantal 
stemmen dat op de algemene vergadering aanwezig is. Op die manier wordt een democratisch 
besluitvormingsproces gewaarborgd.  
 
Terugtrekking of terugname Alle aandeelhouders, zowel die van categorie A als die van categorie B, kunnen 
zich tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar terugtrekken of om een gedeeltelijke terugname van hun 
Aandelen vragen.  
 
Liquidatie Na betaling van schulden, kosten en liquidatiekosten wordt de opbrengst van de liquidatie naar rato 
van hun deelneming onder alle aandeelhouders verdeeld.  

De rangorde van 
de effecten in 
geval van 
insolventie 

Alle Aandelen hebben dezelfde rang in geval van insolventie van de Emittent. De aandeelhouders hebben pas 
recht op de activa van Alterfin nadat de debiteuren volledig zijn betaald. 

Beperkingen op de 
vrije 
overdraagbaarheid 
van de effecten 

Aandelen mogen enkel met voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur tussen aandeelhouders 
worden overgedragen. 

Dividendbeleid De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders kan besluiten een dividend toe te kennen, dat ten hoogste mag 
overeenstemmen met de rente die is vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de nationale verenigingen van coöperaties en van de 
coöperatieve vennootschappen door de Nationale Raad voor Samenwerking (het huidige maximum van het 
netto dividend is 6% van de nominale waarde van de Aandelen). 

 
Waar worden de effecten verhandeld? 
De Aandelen zijn niet genoteerd en worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt of een MTF 
(multilaterale handelsfaciliteit). 
 

Is er een waarborg verbonden aan de Effecten? 
Nvt. 
 

Wat zijn de belangrijkste risico’s gekoppeld aan de effecten?  
 

Risico's verbonden 
aan beleggingen in 
Aandelen 

Aan een belegging in Aandelen van Alterfin zijn, zoals aan iedere belegging in Aandelen, economische risico's 
verbonden. In geval van insolventie hebben de aandeelhouders slechts recht op de activa van Alterfin nadat 
de debiteuren volledig zijn betaald. De Aandelen van Alterfin zijn niet beursgenoteerd en zijn niet gekoppeld 
aan een referentie-index. Het is dus niet waarschijnlijk dat hun uitgiftewaarde zal stijgen of dalen als gevolg 
van een beurswaardering of de evolutie van een benchmark. Beleggers mogen dus niet speculeren op een 
toekomstige stijging van de waarde van het Aandeel om het rendement op de belegging te beoordelen. Het 
rendement op de belegging berust op de dividenduitkering. Coöperatieve Aandelen bieden geen bescherming 
tegen inflatie of valuta-erosie. 
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers er rekening mee te houden dat hun volledige 
belegging in Aandelen verloren kan gaan. 
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Risico's verbonden 
aan de zeer 
beperkte liquiditeit 
van de Aandelen 

Er is geen markt waarop de Aandelen kunnen worden verhandeld.  Hoewel het voor een aandeelhouder 
mogelijk is zich terug te trekken (zoals hieronder beschreven), is er een zeer beperkte liquiditeit (of zelfs een 
gebrek aan liquiditeit) van de Aandelen. Dit gebrek aan liquiditeit betekent onder meer dat aandeelhouders 
de Aandelen mogelijk langer zullen moeten aanhouden dan zij wensen en dat hun terugkoopwaarde mogelijk 
niet dezelfde is als op het moment van het verzoek tot terugtrekking. 
De aandeelhouders mogen enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar een deel van hun Aandelen 
terugtrekken of terugnemen en krijgen daarvoor een uittredingsaandeel terugbetaald.  
De Raad van Bestuur kan de terugtrekking of de terugname van Aandelen weigeren indien de aandeelhouder 
verplichtingen heeft tegenover, of lopende contracten heeft met de Vennootschap, of indien, zoals bepaald 
in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de intrekking of de terugneming van Aandelen: 
a) het maatschappelijk kapitaal negatief zou worden of zou worden verminderd tot een bedrag dat lager is 
dan het gedeelte dat in de statuten als vast kapitaal is bepaald, of b) de Vennootschap, op basis van de 
ontwikkelingen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht, niet in staat zal zijn haar opeisbare schulden te 
blijven betalen gedurende een periode van ten minste twaalf maanden vanaf de datum van uitkering. 
Aandelen kunnen enkel met voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur tussen aandeelhouders 
worden overgedragen. 

Risico's in verband 
met de 
schommelingen van 
de waarde van het 
aandeel en het 
toekomstige 
dividend 

Het aandeel van de uittredende aandeelhouder is gelijk aan de laagste van de volgende twee waarden: a) 
hetzij de uitgiftewaarde van het Aandeel ; b) hetzij de boekwaarde van het Aandeel, berekend op basis van 
het gestorte bedrag verminderd met de overgedragen verliezen en vermeerderd met de overgedragen 
winsten, zoals deze blijken uit de laatste door de raad van bestuur van Alterfin goedgekeurde jaarrekening op 
de dag waarop het lidmaatschap van de aandeelhouder een einde neemt. Het aandeel van de uittredende 
medeaandeelhouder mag in geen geval hoger zijn dan het door de medeaandeelhouder gestorte bedrag zoals 
vermeld op zijn aandeelbewijs. De belegger loopt dus het risico zijn belegging geheel of gedeeltelijk te 
verliezen, maar krijgt slechts maximaal de nominale waarde van zijn Aandelen terugbetaald (zonder 
vooruitzicht op meerwaarde).. 
Aandeelhouders kunnen hun Aandelen alleen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar terugtrekken 
of een gedeeltelijke terugname vragen. Tijdens de zes laatste maanden van het jaar zijn de fondsen dus niet 
beschikbaar voor de belegger, die alternatieve beleggingsmogelijkheden zou kunnen mislopen.  

Risico's in verband 
met toekomstige 
dividendwijzigingen 

In het verleden uitgekeerde dividenden bieden geen garantie voor de toekomst en er is geen garantie voor 
het toekomstige rendement. Een dividenduitkering is niet gegarandeerd.  
Het dividend wordt berekend naar rato van het aantal (kalender)dagen effectief lidmaatschap dat de periode 
tussen de aanvraag en de effectieve terugbetaling omvat.  
Het dividend kan maximaal de rentevoet bedragen die is vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit 
van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van 
coöperatieve vennootschappen en coöperatieve vennootschappen door de Nationale Raad voor Coöperatie. 
Het huidige maximum van het nettodividend bedraagt 6% van de nominale waarde, maar kan in de toekomst 
eventueel worden aangepast (naar boven of naar beneden). 

 

Deel D. Essentiële informatie over de aanbieding van Aandelen aan het publiek 
 

Onder welke voorwaarden en volgens welk tijdschema kan ik in dit effect beleggen?   
Algemene 
voorwaarden en 
verwacht 
tijdschema voor de 
aanbieding 

Vereisten. Om als Aandeelhouder te worden aanvaard, moet de belegger aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

• goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur. Deze laatste mag geen kandidaten weigeren om speculatieve 
redenen, tenzij deze kandidaten niet beantwoorden aan de opdracht en/of de coöperatieve waarden van 
Alterfin of handelingen hebben gesteld die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap; en    

• intekening op  ten minste één Aandeel. 
 
Periode. De Intekeningsperiode, tijdens dewelke beleggers, ongeacht of zij al dan niet reeds Bestaande 
Aandelen bezitten, kunnen intekenen op het Aanbod, loopt van 10 augustus 2022 tot 08 augustus 2023 
(inbegrepen) (de "Inschrijvingsperiode"). De Inschrijvingsperiode eindigt dus op 08 augustus 2023. De 
Intekeningsperiode wordt van rechtswege aan een vervroegde sluiting onderworpen indien, en alleen indien, 
het maximumbedrag van EUR 9.000.000,00 vóór het einde van de Periode wordt bereikt.  
 
Intekeningsperiode De intekening op de Aandelen van zowel categorie A als B wordt rechtstreeks en 
uitsluitend via Alterfin georganiseerd. De intekeningsprocedure verloopt als volgt: 
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• Voor nieuwe aandeelhouders: De potentiële aandeelhouder vult online via de website van Alterfin 
(www.alterfin.be) het intekeningsformulier in. De intekenaar maakt vervolgens het bedrag van de 
onderschreven Aandelen over op de bankrekening van Alterfin.  

• Voor beleggers die reeds één of meerdere Aandelen bezitten: Bestaande aandeelhouders maken het 
bedrag van de onderschreven Aandelen over op de bankrekening van Alterfin met vermelding van hun 
persoonlijk communicatienummer. Na ontvangst van de overschrijving zal de aandeelhouder een bewijs 
van intekening in het aandeelhoudersregister worden toegestuurd. 

De betaling van de Aandelen gebeurt via een overschrijving op de bankrekening van Alterfin: IBAN nummer 
BE85 5230 4527 2706 met BIC code TRIO BE BB. 
De Aandelen zijn op naam en worden niet fysiek geleverd. Bij ontvangst van de overdracht wordt de aanvrager 
een bewijs van het aandeelhoudersregister in tweevoud toegestuurd, waarvan één ondertekend exemplaar 
aan Alterfin dient te worden teruggestuurd. 
 
Uitgifteprijs Het Prospectus heeft betrekking op de uitgifte van twee Aandelencategorieën:  

• A-Aandelen: Aandelen met een nominale waarde van EUR 250,00 per aandeel. Alleen rechtspersonen 
kunnen intekenen op deze categorie A-Aandelen; en 

• B-Aandelen: Aandelen met een nominale waarde van EUR 62,50 per aandeel. Alleen natuurlijke 
personen en met natuurlijke personen gelijkgestelden kunnen op deze categorie B-Aandelen 
intekenen. 

De Aandelen worden volledig volgestort. Er zijn geen intekeningskosten verbonden aan de intekening op de 
Aandelen. 
 
Verwacht tijdschema van het Aanbod. Op 10 augustus 2022 werd het Prospectus gepubliceerd op de website 
van Alterfin (www.alterfin.be). Deze datum is tevens de begindatum van de Intekeningsperiode. Tijdens de 
Intekeningsperiode kunnen kandidaat-aandeelhouders doorlopend intekenen op de Aandelen, voor zover het 
maximumbedrag van het Aanbod niet wordt overschreden. De Intekeningsperiode wordt van rechtswege 
vervroegd afgesloten indien, en alleen indien, het maximumbedrag van het Aanbod vóór het einde van de 
Periode wordt bereikt. Tenzij de Intekeningsperiode vervroegd wordt afgesloten, eindigt het Aanbod op 08 
augustus 2023.  

Plan voor 
distributie 

De intekening op zowel categorie A- als categorie B-Aandelen verloopt rechtstreeks en uitsluitend via Alterfin. 

Bedrag en 
percentage van de 
onmiddellijke 
verwatering die 
het gevolg is van 
de aanbieding 

Bestaande aandeelhouders die niet intekenen op de Aanbieding kunnen worden onderworpen aan een 
proportionele verwatering met betrekking tot stemrechten en dividendrechten. Verwacht wordt dat de 
verwatering met betrekking tot de dividendrechten beperkt zal zijn, aangezien Alterfin verwacht dat de 
verhoging van het Aandelenkapitaal zal bijdragen tot de ontwikkeling van haar financieringsactiviteiten en 
haar nettowinst zal verhogen. Het effect van de uitgifte op de dividendrechten van een bestaande 
aandeelhouder die 1.000 Aandelen bezit en die niet intekent op de Aanbieding, wordt hieronder beschreven:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De verwatering met betrekking tot het stemrecht kan anders zijn dan de verwatering van het dividendrecht 
en kan aanzienlijker zijn voor houders van A-Aandelen indien op een aanzienlijk deel van de Nieuwe Aandelen 
wordt ingeschreven door houders van B-Aandelen. De verwatering van het stemrecht wordt echter beperkt 
door het feit dat geen enkele aandeelhouder/lid meer dan 10% van het totale aantal op de algemene 
vergadering aanwezige stemmen mag uitbrengen. 

Raming van de 
totale kosten van 
de 
uitgifte/aanbieding 

De kosten voor de aanbieding omvatten de vergoeding aan de FSMA en de kosten voor het opstellen en 
drukken van het Prospectus. De totale kosten worden geraamd op EUR 10.000.   

 

Aandeelhouder in bezit 

van  1.000 A-aandelen 

Aandeelhouder in bezit 

van  1.000 B-aandelen 

% van het totale aandelenkapitaal in bezit Verwatering 
met bijkomend  
5 miljoen EUR  

kapitaal 

-6,88% 

-6,88% 

met bijkomend 
3 miljoen EUR  

kapitaal 

-4,24% 

-4,24% 

met bijkomend 

9 miljoen EUR 

kapitaal 

-11,74% 

-11,74% 

 

0,09% 0,09% 0,09% 

met bijkomend 
9 miljoen EUR  

kapitaal 

0,33% 

0,08% 

Per  
31/12/2021 

met bijkomend   

 3 miljoen EUR   
kapitaal 

met bijkomend   
5 miljoen EUR   

kapitaal 

0,37% 0,35% 0,34% 

9 miljoen EUR  
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Waarom wordt dit prospectus opgesteld?   
Redenen voor de 
Aanbieding, 
bestemming van 
de opbrengsten, 
geraamd 
nettobedrag van 
de opbrengsten 

Het doel van de uitgifte van Nieuwe Aandelen is de groei van de activiteit van de Vennootschap te 
ondersteunen. De financiële basis die nodig is om de investeringen van Alterfin uit te voeren, is haar 
maatschappelijk kapitaal. Alterfin wil daarom haar groei aanzwengelen door bijkomende eigen middelen aan 
te trekken om aan deze vraag te voldoen. 
 
Het eigen vermogen wordt gebruikt voor de financiering van: 

• microfinancieringsinstellingen (MFI's): die op hun beurt in staat zijn veel kleine (micro-kredieten te 
verstrekken aan hun leden of cliënten; en   

• producentenverenigingen of KMO's die zich bezighouden met duurzame landbouw en die op hun 
beurt kleine boeren steunen via de financiering van hun teelten, de verwerking en de 
commercialisering van hun producten op de markt. 

 
Het kapitaal kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden gebruikt om een Partner te financieren. In het 
laatste geval gebruikt Alterfin haar Aandelenkapitaal (in EUR) als waarborg voor het verkrijgen van een 
kredietlijn (in USD) van haar bankpartners. Alterfin leent vervolgens zelf de geleende Amerikaanse dollars uit 
aan de partners in het Zuiden. 
Alterfin is ook aandeelhouder van verschillende gelijkgestemde fondsen. Aangezien het kapitaal van Alterfin 
de basis vormt van alle financieringen die het uitvoert, is het mogelijk dat een deel van het tijdens de 
Intekeningsperiode opgehaalde kapitaal in dergelijke fondsen wordt geïnvesteerd. 
Geen enkele natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij het Aanbod heeft enig belang of belangenconflict 
met betrekking tot het Aanbod. 

Underwriting-
overeenkomst 

Dit aanbod is niet onderworpen aan een underwriting-overeenkomst op basis van een vaste verbintenis, met 
vermelding van eventueel niet gedekt gedeelte. 

Belangenconflicten Wij zien geen bijzonder belangenconflict in verband met de aanbieding, aangezien geen enkele aandeelhouder 
meer dan 10% van het totale aantal op de algemene vergadering aanwezige stemmen mag uitbrengen. 

 


