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VRIJSTELLING PROSPECTUSVERPLICHTING
Bij toepassing van artikel 16, §1, 5° van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt is de Emittent vrijgesteld om te voldoen aan de verplichtingen zoals
voorgeschreven door deze wet wat betreft de openbare aanbieding van de Obligaties in België.
Onderhavig Informatiedocument (“Informatiedocument”) van 20 maart 2009 opgemaakt in het
Nederlands is ter kennisgeving uitgegeven door de Emittent en de Borgsteller uitsluitend in het kader van
het openbare bod tot inschrijving op Obligaties. Het Informatiedocument is niet herzien of goedgekeurd
door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (de “CBFA”). Wel is het document ter
kennisgeving aan de CBFA meegedeeld op 20 maart 2009. Deze kennisgeving houdt noch een
beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van de
Emittent.

VERANTWOORDELIJKE PERSONEN
CVBA Startersfonds, een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch
recht met maatschappelijke zetel te de Lignestraat 1, B-1000 Brussel, BTW BE 0860.184.419 RPR Brussel
(de “Emittent” of “Startersfonds”) en de Belgische staat (“Belgische Staat” of de “Borgsteller”)
nemen de aansprakelijkheid op zich van de gegevens in het Informatiedocument (binnen de hieronder
vermelde grenzen).
De Emittent en de Borgsteller verklaren dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te
garanderen en voor zover hen bekend, de gegevens in het Informatiedocument in overeenstemming zijn
met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het
Informatiedocument zou wijzigen.
Niemand is gemachtigd om gegevens te verstrekken of verklaringen af te leggen die niet in het Informatie
document zijn opgenomen en dergelijke informatie of verklaring mag in geen geval beschouwd worden als
toegestaan door de Emittent of de Borgsteller. De verspreiding van het Informatiedocument, op welk
moment dan ook, impliceert niet dat alle gegevens die erin staan nog exact zijn na de datum van het
Informatiedocument en zal in geen enkele omstandigheid impliceren dat de toestand van de Emittent
ongewijzigd is sinds deze datum.
Het Informatiedocument werd vertaald in het Frans. De Emittent neemt de aansprakelijkheid op voor de
vertaling van het Informatiedocument. In geval van verschillen tussen de originele Nederlandse versie en
de Franse vertaling, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.
Het Informatiedocument wordt gratis ter beschikking gesteld van de beleggers, in het Nederlands en in
het Frans in de hoofdzetel van het Startersfonds. Het is ook kosteloos te verkrijgen bij Fortis Bank (tel.:
+32.2.433.40.31) en bij de andere loketbanken. Het is eveneens beschikbaar op de website van
en
van
Fortis
Bank
(in
het
Nederlands:
Startersfonds
(www.Startersfonds.be)
www.fortisbanking.be/emissies; in het Frans www.fortisbanking.be/emissions).
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VOORAFGAANDE WAARSCHUWING
Het Informatiedocument is opgesteld om de voorwaarden betreffende het openbare bod in België toe te
lichten. Wanneer potentiële beleggers besluiten te investeren in Obligaties, dienen ze zich te baseren op
hun eigen onderzoek van de Emittent, de voorwaarden van de openbare aanbieding alsook de
voorwaarden van de Obligaties met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te blijven, de ermee verbonden
baten en risico’s. De beleggers worden verzocht om zelf te beoordelen, desgewenst bijgestaan door hun
eigen adviseur, of de Obligaties geschikt zijn voor hun persoonlijke situatie, rekening houdend met onder
meer hun inkomsten en hun persoonlijke vermogenssituatie.
De samenvattingen en beschrijvingen van wettelijke bepalingen, boekhoudprincipes of vergelijkingen van
dergelijke principes, rechtsvormen van vennootschappen of contractuele relaties vermeld in het
Informatiedocument mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als beleggings-, juridisch of fiscaal
advies voor potentiële beleggers. De beleggers worden verzocht om hun eigen adviseur, hun eigen
boekhouder of andere adviseurs te raadplegen wat betreft de juridische, fiscale, economische, financiële en
andere aspecten verbonden aan de inschrijving op de Obligaties.
De beleggers zijn zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de analyse en de beoordeling van de voor- en
nadelen en de risico’s verbonden aan de inschrijving op de Obligaties.
In geval van belangrijke veranderingen in de financiële situatie van de Emittent, of in geval van
veranderingen in de structuur van de Emittent, in de loop van de inschrijvingsperiode, zal deze een
aanvulling bij het Informatiedocument publiceren. Deze voor de beleggers in Obligaties bestemde
aanvulling zal zo spoedig mogelijk op de website van de Emittent worden gepubliceerd.
Beleggers die al vóór de publicatie van de aanvulling op het Informatiedocument aanvaard hebben
Obligaties te kopen of op Obligaties in te schrijven, hebben, gedurende ten minste twee werkdagen in
België na de publicatie van die aanvulling, het recht om hun inschrijving in te trekken.
Elk besluit tot beleggen in Obligaties dient gebaseerd te zijn op uitvoerige studie door de
belegger van het Informatiedocument in zijn geheel. In geval van twijfel ten aanzien van het
risico verbonden aan de aankoop van Obligaties en de aansluiting van een dergelijke investering
op hun behoeften en situatie, worden beleggers verzocht een financieel adviseur te raadplegen of
af te zien van de investering.

BEPERKINGEN
Algemene beperking, uitsluitende aanbieding aan het publiek in België
De aanbieding van Obligaties is uitsluitend gericht aan het publiek in België. De aanbieding is uitsluitend
van toepassing op natuurlijke personen. De aanbieding, verkoop of inschrijving op Obligaties kan
uitsluitend in België plaatsvinden en uitsluitend door tussenkomst van een van de Loketbanken.
Elk van de banken vermeld op de voorzijde van het Informatiedocument zal beschikken over de vereiste
goedkeuringen en vergunningen voor elk van hun verrichtingen met betrekking tot de Obligaties, met
inbegrip van de aanbieding en de verkoop van Obligaties, alsook de verspreiding van het Informatie
document en enige vorm van publiciteit of andere informatie met betrekking tot de Obligaties, en zij zal
alle daarop toepasselijke wetgevingen en reglementeringen in elke jurisdictie naleven. De hierna
opgenomen bijzondere beperkingen doen hieraan op geen enkele wijze afbreuk.
Het verspreiden van het Informatiedocument, evenals de aanbieding en de verkoop van de Obligaties via
dit Informatiedocument, kan echter in sommige landen worden beperkt door de wet- of regelgeving.
Personen die dit Informatiedocument in hun bezit krijgen, dienen zich te informeren over dergelijke
beperkingen en deze na te leven.
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Het Informatiedocument mag niet worden gebruikt voor, of in het kader van, en vormt in geen enkel
geval, een aanbieding tot verkoop of een uitnodiging om op de Obligaties in te schrijven of ze te kopen in
het kader van dit Informatiedocument, in elk land waar een dergelijke aanbieding of uitnodiging onwettig
zou zijn. De Bookrunner en Loketbanken verbinden zich ertoe de wet- en regelgeving die geldt voor de
aanbieding en de verkoop van de Obligaties na te leven in elk land waar deze Obligaties zouden worden
geplaatst.

Verenigde Staten
De Obligaties zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act van 1933 en
mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, of aan of voor rekening of ten gunste
van Amerikaanse personen (“U.S. persons”) (zoals bepaald in de U.S. Securities Act), tenzij in transacties
die vrijgesteld zijn van of geen registratie vereisen onder de U.S. Securities Act en voor zover de
investeerders voldoen aan de in dit Informatiedocument vermelde restricties.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Dit Informatiedocument bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen over de
overtuigingen en verwachtingen van de Emittent en verklaringen omtrent projecties en betrachtingen naar
de toekomst toe. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, schattingen, veronderstellingen
en projecties van de Emittent, alsook op zijn verwachtingen over diverse omstandigheden en
gebeurtenissen.
Toekomstgerichte verklaringen houden inherent risico’s en onzekerheden in en hebben enkel waarde op
de datum waarop ze zijn gemaakt. De Emittent verbindt zich er geenszins toe deze aan te passen of te
actualiseren, tenzij dat door de Belgische wet vereist is. De Emittent waarschuwt potentiële beleggers
ervoor dat een aantal belangrijke factoren er voor kunnen zorgen dat de eigenlijke resultaten of gevolgen
in sterke mate afwijken van de resultaten en gevolgen zoals beschreven in toekomstgerichte verklaringen.
Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: macro-economische ontwikkelingen;
ontwikkelingen in de regelgeving; en andere factoren beschreven in dit Informatiedocument, zoals onder
meer de bespreking van de “Risicofactoren”.
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DOCUMENTEN OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING
De volgende uittreksels uit de jaarverslagen 2007 en 2008 van de Emittent worden in dit
Informatiedocument door middel van verwijzing opgenomen. Zij kunnen worden geconsulteerd en zijn
gratis te verkrijgen op de zetel van het Startersfonds, de Lignestraat 1, B-1000 Brussel of op de website
van de Emittent www.Startersfonds.be
Jaarverslag 2007
Balans
Resultatenrekening
Toelichtingen bij de jaarrekening
Jaarverslag

bladzijden 3-4
bladzijden 5-7
bladzijden 8-21
bladzijde 22

Het verslag over de jaarrekening (boekjaar afgesloten op 31 december 2007), uitgebracht op 14 maart
2008 door de Commissaris, staat op de bladzijden 24-26 van het jaarverslag 2007 van de Emittent en is
door middel van verwijzing in dit Informatiedocument opgenomen.
Jaarrekening 2008
Balans
Resultatenrekening
Toelichtingen bij de jaarrekening

bladzijde 3-4
bladzijde 5-7
bladzijden 8-18

De goedkeuring van de Jaarrekening 2008 door de algemene vergadering van aandeelhouders is voorzien
op 6 april 2009.
Het jaarverslag van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd op 17 februari 2009 en is door middel van
verwijzing in dit Informatiedocument opgenomen.
Het verslag over de jaarrekening (boekjaar afgesloten op 31 december 2008), uitgebracht op 17 februari
2009 door de Commissaris is door middel van verwijzing in dit Informatiedocument opgenomen.
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I. SAMENVATTING VAN HET INFORMATIE DOCUMENT
van 20 maart 2009
met betrekking tot de uitgifte en de openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam
uitgegeven in het kader van een obligatielening van maximaal € 300.000.000
3,75% (bruto) terugbetaalbaar ten laatste op 8 mei 2016 (de “Obligaties”)
uitgegeven door
STARTERSFONDS (“Startersfonds” of de “Emittent”)

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht
met de onvoorwaardelijke en onherroepelijke waarborg van de Belgische staat

Deze samenvatting van het Informatiedocument bevat een korte samenvatting van de belangrijkste
kenmerken van de uitgifte van de Obligaties, alsook een beschrijving van de Emittent. Een volledige
beschrijving van de Emittent en van de Obligaties bevindt zich in de Secties “Informatie over de
Emittent” en “Informatie over de Obligaties”.
De Emittent kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de samenvatting tenzij de inhoud ervan
misleidend, onjuist of tegenstrijdig zou zijn in vergelijking met de andere delen van het
Informatiedocument.
In geval van verschillen tussen de samenvatting en de andere delen van het Informatiedocument zullen de
laatste voorrang hebben.
Indien door een belegger een gerechtelijke procedure met betrekking tot de in dit Informatiedocument
opgenomen gegevens wordt ingeleid, zal de eisende belegger, overeenkomstig de vigerende wetgeving,
mogelijk moeten instaan voor de vertaalkosten van het Informatiedocument voor de aanvang van de
gerechtelijke procedure.

1. Overwegingen voor de belegger - Risicofactoren
a) Risicofactoren betreffende de Emittent
Vóór het nemen van hun beleggingsbeslissing, worden potentiële beleggers ertoe verzocht aandachtig de
volgende risico’s verbonden aan de Emittent te onderzoeken, en dit als aanvulling op de overige
informatie in het Informatiedocument.
Potentiële beleggers moeten aandachtig de risicofactoren opgenomen in Sectie 4 van hoofdstuk II getiteld
“Risikofactoren betreffende de Emittent” onderzoeken:
- Bescherming van de Obligaties door een waarborg van de Belgische Staat
- Financiële situatie van het Participatiefonds
- Interne controle
- Naleving van wetten en reglementen
b) Risicofactoren betreffende de Obligaties
Een uitgebreide toelichting van de volgende risicofactoren, evenals de middelen ter voorkoming van het
nemen van deze risico’s worden vermeld in Sectie 1 van Hoofdstuk IV getiteld “Risicofactoren
betreffende de Obligaties”:
- Liquiditeit
- Renteschommelingen
- Bijkomende schulden
- Obligaties zonder zakelijke zekerheid vanwege de Emittent

Vóór het nemen van hun beleggingsbeslissing, worden potentiële beleggers verzocht aandachtig de
risicofactoren in het Informatiedocument te onderzoeken.
De in het Informatiedocument beschreven risico’s en onzekerheden zijn niet de enige risico’s en
onzekerheden die een invloed hebben op de Obligaties. Andere risico’s en onzekerheden die op datum
van het Informatiedocument ongekend zijn of als immaterieel beschouwd werden, kunnen eveneens een
schadelijke invloed hebben op de bedrijfsoperaties of de capaciteit om betalingen te doen in het kader van
de Obligaties of andere bestaande schulden.
In geval van twijfel over het risico omtrent de Emittent of de Obligaties, worden beleggers ertoe verzocht
een gespecialiseerd financieel adviseur te raadplegen of, in voorkomend geval, af te zien van enige
investeringsbeslissing.
2. Vrijstelling prospectusverplichting
Bij toepassing van artikel 16, §1, 5° van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt is de Emittent vrijgesteld om te voldoen aan de verplichtingen zoals
voorgeschreven door deze wet wat betreft de openbare aanbieding van de obligaties in België.
.
3. Kenmerken van de verrichting
Emittent

: CVBA Starterfonds, een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
de Lignestraat 1, B-1000 Brussel, BTW BE 0860.184.419 RPR
Brussel

Waarborg

: Onvoorwaardelijke en onherroepelijke waarborg van de Belgische
Staat voor de hoofdsom, interesten en andere lasten en kosten.

Rating

: niet van toepassing

Bedrag

: Maximum € 300.000.000

ISIN code

BE6000050185

Munt

: Euro

Vorm van de effecten

: Niet overdraagbare effecten op naam. Het Startersfonds staat in voor
de creatie, het bijhouden en het beheer van het register van effecten
op naam.

Nominale waarde van
de effecten

: € 500

Minimaal
inschrijvingsbedrag

: € 500

Investeerders

: Aanbod tot inschrijving is enkel geldig voor natuurlijke personen.
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Uitgifteprijs

: 100% van de nominale waarde; de personen die inschrijven na de
Uitgiftedatum zullen echter de gelopen interesten dienen te betalen
voor de periode tussen de Uitgiftedatum en de werkelijke storting der
gelden.

Commissie

: 0,85% van de uitgifteprijs, in mindering van de netto ontvangen
gelden, betaalbaar door de Emittent en te verdelen tussen de
Bookrunner en de Loketbanken. Deze commissie komt ten laste van
de Emittent.

Betaaldatum

: 8 mei 2009

Uitgiftedatum

: 8 mei 2009

Eindvervaldatum

: 8 mei 2016

Looptijd

: 7 jaar

Interest

: De Obligaties zullen recht geven op een interest ten belope van een
jaarlijkse interestvoet van 3,75% (bruto) vanaf 8 mei 2009 tot 8 mei
2016 (niet inbegrepen). Het bruto actuarieel rendement op de
uitgifteprijs voor de beleggers bedraagt 3,75% van de nominale
waarde. De berekeningsbasis of dagberekende fractie (Day Count
Fraction) is Actual/Actual ICMA.
De Interest is betaalbaar na vervallen termijn op 8 mei van elk jaar en
voor de eerste keer op 8 mei 2010 (d.w.z. € 18,75 bruto per coupure
van € 500) op het bankrekeningnummer dat door de belegger bij de
inschrijving wordt meegedeeld.

Statuut van de
effecten

: De effecten vormen een gewone, niet-achtergestelde schuld van de
Emittent. Deze is pari passu gerangschikt in dezelfde rang als alle
andere huidige en toekomstige obligaties of andere schuldeffecten
van de Emittent, die niet-achtergesteld en niet-bevoorrecht zijn.

Reden van de
aanbieding en
aanwending van de
opbrengst van de
uitgifte

: Deze openbare aanbieding wordt uitsluitend gedaan in België en is
uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen.
De netto opbrengst zal worden uitgeleend aan het Participatiefonds
teneinde deze laatste toe te laten deze middelen aan te wenden voor
het toekennen van leningen ten gunste van natuurlijke personen of
rechtspersonen, daarin begrepen niet-werkende werkzoekenden, die
een eigen onderneming wensen op te richten of die gestart zijn met
hun beroepsactiviteit sedert vier jaar.

Notering

: Er is geen toelating tot verhandeling op een gereglementeerde markt
noch een andere vorm van organisatie van een secundaire markt
voorzien.

Loketbanken

: De inschrijvingen worden uitsluitend ontvangen bij de navolgende
loketbanken (samen de “Loketbanken” en ieder afzonderlijk een
“Loketbank”) waar het Informatiedocument beschikbaar is:
Fortis Bank NV (de “Bookrunner”)
Warandeberg 3
B-1000 Brussel
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Bank Degroof NV
Nijverheidsstraat 44
B-1040 Brussel
BKCP NV
Kunstlaan 6-9
B-1210 Brussel
Dexia Bank
Pachecolaan 44
B-1000 Brussel
ING Belgium NV
Marnixlaan 24
B-1000 Brussel
KBC Bank NV
Havenlaan 12
B-1080 Brussel
Petercam NV
St. Goedeleplein 19
B-1000 Brussel
Financiële dienst

: De financiële dienst staat in voor de betaling van de interesten en de
terugbetaling van de Obligaties op het bankrekeningnummer in
België dat door de belegger bij de inschrijving wordt meegedeeld.
Indien na de Uitgiftedatum het bankrekeningnummer van de
belegger wijzigt dient de belegger zelf het initiatief te nemen om de
Emittent in te lichten over het nieuwe bankrekeningnummer in
België. Evenwel kan een bankrekeningnummer tot 5 werkdagen in
België voorafgaand aan een betaaldatum gewijzigd worden.

Inschrijvingsperiode

: Van 23 maart 2009 tot en met 30 april 2009 inbegrepen, onder
voorbehoud van vervroegde afsluiting in geval van overinschrijving.
In geval van vervroegde afsluiting door overinschrijving zal de
toewijzing van de Obligaties gebeuren op basis van de volgende
objectieve criteria: de orders worden proportioneel herleid tot het
maximum bedrag van de emissie is bereikt. Deze orders kunnen
evenwel niet worden teruggebracht tot een bedrag lager dan
€ 10.000. Orders van € 10.000 of minder zullen niet worden
verminderd. Is er nog steeds een overinschrijving na deze reductie,
dan zullen de inschrijvingen worden behandeld in chronologische
volgorde van ontvangst door de Bookrunner. De bedragen van de
laatst ontvangen inschrijvingen zullen, indien nodig, proportioneel
worden verminderd.
Betalingen die zijn uitgevoerd met betrekking tot de inschrijving op
Obligaties die niet werden toegewezen, zullen door de financiële
instelling die de betalingen heeft ontvangen worden terugbetaald in
België binnen de 5 werkdagen na de betalingsdatum en de houders
zullen geen interesten kunnen vorderen op deze betalingen.
- 11 -

De berichten bestemd voor de houders van de Obligaties (de
“Obligatiehouders”) met inbegrip van de vervroegde afsluiting,
zullen ten laste van de Emittent in minstens één Nederlandstalige
krant en één Franstalige krant met grote oplage in België worden
gepubliceerd evenals op de website van de Emittent
(www.startersfonds.be).

Betalingsmodaliteiten

: Door debitering van een zichtrekening in België.

Terugbetaling op
eindvervaldatum

: Elke Obligatie zal worden terugbetaald op 8 mei 2016 tegen 100%
van haar nominale waarde

Vervroegde
terugbetaling

: Vervroegde terugbetaling is niet voorzien.
De Emittent behoudt zich evenwel het recht voor om Obligaties
waarop is ingeschreven af te kopen als de houder ervan overlijdt
voor de vervaldatum van de terugbetaling. In dat geval gebeurt de
afkoop op grond van de betaling van het nominale bedrag van de
Obligatie verhoogd met het evenredig deel van de verlopen, maar
nog niet uitgekeerde netto interesten. De voorheen verkregen
belastingvermindering blijft behouden.

Beperkingen

: De aanbieding is onderworpen aan bepaalde beperkingen zoals
beschreven op bladzijden 3 en 4 van het Informatiedocument.

Vertegenwoordiging
van de
Obligatiehouders

: Vertegenwoordiging van de Obligatiehouders is niet voorzien.

Toepasselijk recht

: Belgisch recht

Rechtbanken

: Elk geschil inzake de aanbieding en de Obligaties kan aanhangig
worden gemaakt bij de rechtbanken van Brussel.

Kosten ten laste van
de beleggers

: Geen enkele

Fiscaal regime en
mogelijk fiscaal
voordeel

: Volgens de huidige wetgeving zijn de obligatie-inkomsten in beginsel
onderworpen aan een voorheffing van 15% toegepast aan de bron.
Het fiscaal regime voor privébeleggers in België, staat beschreven in
Sectie 3.16 van het hoofdstuk IV “Informatie met betrekking tot de
Obligaties”.
Samengevat bestaat er voor natuurlijke personen die inwoners van
België zijn (en in sommige gevallen ook voor natuurlijke personen
die niet-inwoner van België zijn) de mogelijkheid van een eenmalige
belastingvermindering ten belope van 5% van het bedrag waarvoor
ingeschreven wordt op de Obligaties, met een maximale
belastingvermindering van € 290 (cijfers inkomstenjaar 2009 aanslagjaar 2010). Er dient opgemerkt te worden dat de maximale
belastingvermindering wordt bereikt bij een inschrijving op
Obligaties voor een nominaal bedrag van € 6.000,- (zijnde 12
coupures van € 500).
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Deze belastingvermindering is afhankelijk van voorwaarden, o.a. van
het in bezit houden van de Obligaties gedurende minstens 60
maanden (hetgeen het geval zal zijn voor beleggers in Obligaties die
gehouden zijn de Obligaties aan te houden tot de vervaldatum, ofwel
een termijn van 7 jaar.)
Informatie over de
Emittent

: Een beschrijving van de Emittent kunt u vinden in het
Informatiedocument in het hoofdstuk “Informatie betreffende de
Emittent”. Bijkomende informatie kunt u ook vinden op de website
www.startersfonds.be.
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[Deze pagina is met opzet blanco gelaten.]

- 14 -

II. INFORMATIE BETREFFENDE DE EMITTENT
1.

De Emittent

De benaming van de Emittent is: “Starterfonds” in het Nederlands, “Fonds Starters” in het Frans. Zij
werd opgericht onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
krachtens het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het
financieringsfiliaal van het Participatiefonds genaamd “Starterfonds” bedoeld in artikel 74, §4 van de wet
van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, gewijzigd door de artikelen 45 en 46 van de
programmawet van 8 april 2003. Voornoemd koninklijk besluit werd gewijzigd door een koninklijk besluit
van 23 december 2008 (gezamenlijk het “Koninklijk Besluit”). De Emittent is opgericht voor een
onbeperkte duur. De Emittent heeft haar maatschappelijke zetel te de Lignestraat 1, B-1000 Brussel, BTW
BE 0860.184.419 RPR Brussel. (telefoon: +32 2 210 87 56). Hieronder vindt u enige elementen uit de
statuten. De statuten worden in dit document opgenomen door middel van verwijzing. Voor de volledige
versie van de statuten zoals goedgekeurd door het Koninklijk Besluit verwijzen we naar de website van de
Emittent: http://www.startersfonds.be.
1.1.

Maatschappelijk doel

De Emittent heeft tot doel bij te dragen tot de financiering van leningen, toegekend door het
Participatiefonds (zie onderstaande paragraaf 1.5) ten gunste van natuurlijke of rechtspersonen, met in
begrip van niet-werkende werkzoekenden, die een eigen onderneming wensen op te richten of die sedert
maximum 4 jaar met hun beroepsactiviteit zijn gestart.
De Emittent kan eveneens leningen toestaan aan het Participatiefonds in zoverre deze de aldus bekomen
middelen aanwendt voor het toekennen van leningen aan het doelpubliek zoals in bovenstaande paragraaf
is omschreven.
De Emittent is derhalve te omschrijven als een financieringsfiliaal van het Participatiefonds.
Voor het verwezenlijken van de doelstelling van het Participatiefonds kan de Emittent leningen aangaan,
hetzij obligatieleningen hetzij andere, bij elke openbare of financiële instelling, Belgische of buitenlandse,
en in dit kader waardepapieren publiek te koop stellen, te koop aanbieden of verkopen. De leningen
kunnen aangegaan worden met Staatswaarborg mits de instemming van de Minister van Financiën.
De omvang van de totale schuldpositie van de Emittent mag € 375.000.000 niet overschrijden.
1.2.

Juridische vorm

De Emittent is opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. De Emittent valt onder boek VII van het Wetboek van Vennootschappen (art. 350 tot
436).
1.3.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het is vertegenwoordigd door maatschappelijke aandelen met een nominale waarde van honderd euro
(€ 100) met de nummers één en volgende. Elk onderschreven maatschappelijk aandeel dient te worden
volstort ten bedrage van honderd procent (100%).
Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op honderd dertig duizend euro (€ 130.000).
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Het is vertegenwoordigd door duizend drie honderd (1.300) maatschappelijke aandelen genummerd van 1
tot 1.300, onderschreven bij de oprichting door de oprichters.
Boven het vast gedeelte is het kapitaal veranderlijk.
Naast de maatschappelijke aandelen onderschreven bij de oprichting kunnen tijdens het bestaan van de
Emittent andere maatschappelijke aandelen worden uitgegeven bij besluit van de algemene vergadering
beraadslagend met een tweederde meerderheid van stemmen verbonden aan de uitgegeven
maatschappelijke aandelen: deze zal de uitgifteprijs van de maatschappelijke aandelen bepalen alsook het
te volstorten gedeelte bij de onderschrijving.
1.4.

Aandeelhouders

Het aandeelhouderschap is als volgt:
vast kapitaal
1.298 aandelen
2 aandelen

Participatiefonds
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij:
Totaal:
1.5.

1.300 aandelen

Het Participatiefonds

Het participatiefonds (het “Participatiefonds”) is een federale openbare instelling voor kredietverlening
die de ondernemingsgeest ondersteunt en aanmoedigt en is opgericht krachtens een koninklijk besluit van
22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds. Het Fonds
vervult zijn opdrachten onder de auspiciën van de Minister van Financiën, Minister van Werk en de
Minister van KMO’s en Zelfstandigen (de “Voogdijministers”).
De huidige doelstellingen van het Participatiefonds kunnen als volgt worden geformuleerd:
- de impact van de tussenkomsten van het Participatiefonds als federale openbare kredietinstelling
maximaliseren in een logica van de ondersteuning van de activiteit van kleine ondernemingen en
de bijdrage tot de bestrijding van de werkloosheid, en dat in een geest van openheid en
samenwerking ten opzichte van de andere spelers uit de sector; de knowhow van het Fonds delen
met andere organisaties die voornamelijk als doel hebben om de toegang van natuurlijke en
rechtspersonen tot het beroepskrediet te vergemakkelijken door hen kwalitatieve, technische en
financiële diensten te leveren aan de beste voorwaarden; als ‘centre of excellence’ dat bekend staat
voor zijn expertise, een betere financieringspraktijk van kleine ondernemingen verspreiden en
coördineren.
Voor meer informatie kan u de website van het Participatiefonds raadplegen (www.fonds.org)

2.

Met de wettelijke controle belaste commissarissen en
regeringscommissaris

2.1.

Commissaris

De commissaris van de Emittent is Callens, Pirenne, Theunissen & C° B.V.C.V. (de “Commissaris”),
met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd voor het
uitvoeren van hun opdracht door de heer Boudewijn Callens. De Commissaris is lid van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren. De commissaris is belast met de controle op de financiële situatie, de jaarrekeningen
en de overeenstemming van de daarin te vermelden verrichtingen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en van haar statuten.
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2.2.

Regeringscommissaris

De Emittent staat onder controle van de Voogdijministers, uitgeoefend door tussenkomst van de
regeringscommissaris van het Participatiefonds, de heer Olivier Remacle.
De regeringscommissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van bestuur van het
Participatiefonds die handelen over het bestuur van de Emittent en de beslissingen van het bestuursorgaan
van de Emittent. Hij is aanwezig op de vergaderingen en wordt betrokken bij het nemen van beslissingen
met een raadgevende stem. Hij kan, op elk ogenblik en zonder verplaatsing, kennis nemen van de boeken
en documenten van de Emittent. Hij kan alle inlichtingen opvragen en kan alle verificaties uitvoeren die
hem nuttig lijken. Elk trimester ontvangt hij een boekhoudkundige staat opgesteld volgens het schema van
de balans en de resultatenrekening.
De regeringscommissaris kan elke beslissing van de raad van bestuur van het Participatiefonds inzake het
bestuur van de Emittent of van het bestuursorgaan van de Emittent die hij strijdig acht met de wet, het
Koninklijk Besluit of de statuten, schorsen en meedelen aan de Voogdijministers. Daartoe beschikt hij
over een periode van vier volle dagen vanaf de dag van de vergadering waarop de beslissing werd
genomen, voor zover hij regelmatig werd opgeroepen, en zoniet, vanaf de dag dat hij er kennis van heeft
genomen. De beslissing kan slechts worden uitgevoerd indien de desbetreffende Voogdijministers zich er
niet tegen hebben verzet binnen een termijn van acht volle dagen na het verstrijken van de
schorsingstermijn. Het verzet van een enkele Voogdijminister volstaat om de beslissing te vernietigen.

3.

Geselecteerde financiële informatie

3.1.

Geselecteerde historische financiële informatie

Op de volgende pagina worden de kerngegevens in euro voor de boekjaren 2007 en 2008 van de Emittent
weergegeven.
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Startersfonds
31 DECEMBER 2008
ACTIVA
VASTE ACTIVA
I

OPRICHTINGSKOSTEN

IV

FINANCIELE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
VII

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

IX

LIQUIDE MIDDELEN

X

OVERLOPENDE REKENINGEN

BOEKJAAR

BOEKJAAR

31/12/08

31/12/07

€ 63.074.303

€ 63.238.815

€ 74.303

€ 238.815

€ 63.000.000

€ 63.000.000

€ 1.516.487

€ 1.795.650

€ 4.952

€ 3.192

€ 95.916

€ 379.308

€ 1.415.619

€ 1.413.151

TOTAAL ACTIVA

€ 64.590.790 € 65.034.465

PASSIVA
31 DECEMBER 2008

BOEKJAAR

BOEKJAAR

31/12/08

31/12/07

EIGEN VERMOGEN
I

KAPITAAL

IV

OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES)

SCHULDEN

€ 132.248
€ 130.000

€ 130.000

€ 2.248

€ -1.702

€ 64.458.542

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

X

OVERLOPENDE REKENINGEN

€ 64.906.167

€0

VIII SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
IX

€ 128.298

€ 63.625.000

€ 63.223.044

€ 43.576

€ 1.235.498

€ 1.237.591

TOTAAL PASSIVA

€ 64.590.790 € 65.034.465

RESULTATENREKENING
31 DECEMBER 2008

BOEKJAAR

BOEKJAAR

31/12/08

31/12/07

€ 172.045

€ 170.429

FINANCIELE OPBRENGSTEN (+)

€ 2.519.855

€ 2.526.593

V

FINANCIELE KOSTEN (-)

€ 2.343.860

€ 2.353.656

XI

WINST PER 31.12.2008

II

BEDRIJFSKOSTEN (-)

IV

€ 3.950

€ 2.508

3.2.

Tussentijdse financiële informatie en informatie over de tendensen

Sinds 31 december 2008 hebben zich geen andere markante feiten voorgedaan die aanleiding gaven tot
publicatie.

4.

Risicofactoren betreffende de Emittent

Vooraleer hun beleggingsbeslissing te nemen, worden potentiële beleggers verzocht aandachtig de
volgende risicofactoren verbonden aan de Emittent te onderzoeken als aanvulling op de overige
informatie in het Informatiedocument. De beleggers moeten ook de risicofactoren onderzoeken
betreffende de Obligaties, die vermeld staan in de sectie “Risicofactoren betreffende de Obligaties” van
het Informatiedocument. De hierna beschreven risico’s en onzekerheden zijn niet de enige risico’s en
onzekerheden die een invloed hebben op de Emittent of de Obligaties. Andere risico’s en onzekerheden
die op datum van het Informatiedocument ongekend zijn of als immaterieel beschouwd werden, kunnen
eveneens een schadelijke invloed hebben op de capaciteit om betalingen te doen in het kader van de
Obligaties en andere bestaande schulden. Indien een van de volgende risico’s zich voordoet, kunnen de
activiteiten of financiële situatie van de Emittent zwaar en ongunstig worden getroffen. Bepaalde
verklaringen in deze sectie zijn verklaringen over de toekomst. (zie Toekomstgerichte Verklaringen aan het
begin van het Informatiedocument).
Nota aan de beleggers
In geval van twijfel over het risico omtrent de Emittent of de Obligaties, worden beleggers ertoe
verzocht een gespecialiseerd financieel adviseur te raadplegen of, in voorkomend geval, af te zien
van enige investeringsbeslissing.
4.1.

Bescherming van de Obligaties door een waarborg van de Belgische Staat

De Obligaties, meer bepaald de hoofdsom, interesten en andere lasten en kosten, worden gewaarborgd
door de Belgische Staat. Deze waarborg wordt verstrekt krachtens artikel 10 van het Koninklijk Besluit
van 23 december 2008 die de modaliteiten vastlegt van deze obligatielening. Hierdoor worden de
eventuele verplichtingen van de Emittent overgenomen door de Belgische Staat.
Het kredietrisico voor beleggers zal aldus mede afhankelijk zijn van deze waarborg. Alle risico’s die gelden
met betrekking tot een uitgifte door de Belgische staat gelden ook voor deze uitgifte. De risico’s die gelden
voor deze uitgifte moeten in dat licht worden gelezen en geïnterpreteerd.
4.2.

Financiële situatie van het Participatiefonds

De netto opbrengst van de Obligaties zal door de Emittent worden gebruikt tot verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel. Dat bestaat in het bijdragen tot de financiering van leningen, toegekend door het
Participatiefonds ten gunste van natuurlijke of rechtspersonen, met in begrip van niet-werkende
werkzoekenden, die een eigen onderneming wensen op te richten of die sedert maximum 4 jaar met hun
beroepsactiviteit zijn gestart. De Emittent kan eveneens leningen toestaan aan het Participatiefonds in
zoverre deze de aldus bekomen middelen aanwendt voor het toekennen van leningen aan het doelpubliek
zoals in deze paragraaf is omschreven. De Emittent is derhalve te omschrijven als een financieringsfiliaal
van het Participatiefonds.
Beleggers zijn aldus blootgesteld aan de financiële situatie van de ontleners van de gelden van het
Startersfonds, in de eerste plaats het Participatiefonds. Indien de financiële situatie van de ontleners van
gelden zou verslechten, en in zoverre gelden niet beschikbaar zouden zijn onder de waarborg van de
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Belgische Staat, kunnen de houders van de Obligaties directe en belangrijke negatieve gevolgen lijden, met
verlies van het geheel of een gedeelte van hun belegging in geval van vereffening of faillissement van de
ontleners.
4.3.

Interne controle

Een doeltreffende interne controle op de financiële verslaggeving is noodzakelijk om een redelijke
zekerheid te verschaffen met betrekking tot financiële verslagen van de Emittent en om doeltreffend
fraude te voorkomen. De interne controle op de financiële verslaggeving kan niet alle onjuistheden
voorkomen of opsporen wegens de beperkingen eigen aan de controle, zoals de mogelijkheid op
menselijke fouten, het misleiden of omzeilen van controles, of fraude. Daarom kan zelfs een doeltreffende
interne controle slechts een redelijke zekerheid verschaffen met betrekking tot de voorbereiding en eerlijke
voorstelling van de jaarrekening.
4.4.

Naleving van wetten en reglementen

Verschillende aspecten van de activiteiten van de Emittent zijn onderworpen aan federale, regionale,
landelijke en lokale wetten en reglementen in België en andere landen. De naleving van deze wetten en
reglementen zou kunnen leiden tot bijkomende kosten of kapitaaluitgaven, die de mogelijkheden van de
Emittent om activiteiten te voeren zoals gepland negatief kunnen beïnvloeden.

5.

Informatie betreffende de dochterondernemingen van de
Emittent

De Emittent heeft geen dochterondernemingen en/of participaties in andere ondernemingen.

6.

Tendensen

Er zijn de Emittent geen negatieve ontwikkelingen van betekenis bekend die de vooruitzichten hebben
beïnvloed voor het lopende boekjaar sinds de datum van de laatste gecontroleerde en gepubliceerde
financiële staten. Bovendien wordt op basis van de op heden beschikbare gegevens, niet verwacht dat
actuele externe tendensen een negatieve invloed van betekenis zullen hebben op de vooruitzichten van de
Emittent voor het lopende boekjaar sinds de datum van de laatste gecontroleerde en gepubliceerde
financiële staten.

7.

Vennoten, bestuurs- en leidinggevende organen

7.1.

Vennoten
1. Zijn vennoten: het Participatiefonds, de Federale Participatie- en Investringsmaatschappij.
2. De personen aanvaard als vennoot door de algemene vergadering oordelen met unanimiteit der
stemmen verbonden aan de uitgegeven aandelen.
Deze personen dienen tenminste één aandeel van de Emittent onderschreven te hebben; het
bestuursorgaan zal het aantal te onderschrijven aandelen bepalen.
De onderschrijving houdt de aanvaarding in met de statuten en de beslissingen van de algemene
vergadering en de raad van bestuur.
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3. De vennoten zijn gehouden tot de schulden van de Emittent ten belope van hun inbreng.
De naam van iedere vennoot en het aantal van zijn aandelen, alsook alle wettelijk vereiste vermeldingen
zullen worden ingeschreven in het vennotenregister gehouden op de maatschappelijke zetel.
De vennoten houden op Deel uit te maken van de Emittent ingevolge hun ontslag, uitsluiting, stopzetting
van activiteit of faillissement. Iedere vennoot kan uit de Emittent treden gedurende de eerste zes maanden
van het boekjaar middels een schriftelijk gegeven opzeggingtermijn van 120 werkdagen. Deze opzegging
kan geweigerd worden door het bestuursorgaan indien zij de vereffening van de Emittent tot gevolg heeft.
De uitsluiting van een vennoot wordt uitgesproken door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van de stemmen verbonden aan de
uitgegeven aandelen van alle vennoten, waarbij de stemmen verbonden aan de mogelijks uit te sluiten
vennoot niet in rekening worden genomen voor de berekening van deze meerderheid.
Een vennoot kan niet worden uitgesloten, tenzij hij ophoudt te voldoen aan de voorwaarden van het
lidmaatschap of handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de Emittent.De procedure van
uitsluiting wordt gevoerd conform artikel 370 van het Wetboek van vennootschappen.
De hoedanigheid van vennoot gaat van rechtswege verloren ingevolge het faillissement of de stopzetting
van activiteiten van de vennoot alsook, voor de rechtspersonen, door hun ontbinding.
De vennoot die zijn hoedanigheid van vennoot verliest, anders dan ingevolge de overdracht van zijn
aandelen, heeft recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de
jaarrekeningen van het boekjaar tijdens hetwelk hij zijn hoedanigheid van vennoot heeft verloren, onder
aftrek van eventuele lasten verbonden aan de uitkering.De vennoot die zijn hoedanigheid van vennoot
heeft verloren kan de vereffening van de Emittent niet uitlokken, noch kan hij de tegoeden van de
Emittent laten verzegelen of er een inventaris van opeisen. Hij moet zich voor de uitoefening van zijn
rechten richten naar het geschrevene van de Emittent en naar de beslissingen van de algemene vergadering
en het bestuursorgaan.
7.2.

Bestuur

De Emittent wordt bestuurd door een bestuurder, zijnde het Participatiefonds. De bestuurder wordt
benoemd voor de levensduur van de Emittent. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Participatiefonds, zijnde Roger Mené, is de permanente
vertegenwoordiger van de bestuurder, dewelke zal belast worden met de uitoefening van deze opdracht in
naam en voor rekening van het Participatiefonds.
Deze permanente vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde
burgerlijke en strafrechterlijke aansprakelijkheden op als zou hij de opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening uitoefenen, zonder afbreuk te doen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon
die hij vertegenwoordigt.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die de wet of de statuten
voorbehoud aan de algemene vergadering. De bestuurder kan, binnen de grenzen van hetgeen bij de wet
wordt toegestaan, een Deel van zijn bevoegdheden delegeren en ter zake de subdelegatie toestaan aan
bijzondere lasthebbers.
De beslissingen van de bestuurder worden opgenomen in processen-verbaal getekend door de
permanente vertegenwoordiger.
De Emittent wordt in rechte en bij handelingen vertegenwoordigd door de bestuurder. De Emittent is
tevens rechtsgeldig verbonden in de buitengerechtelijke handelingen door de bijzondere lasthebbers,
binnen de perken van hun mandaat.
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8.

Financiële gegevens betreffende het vermogen, de financiële
situatie en de resultaten van de Emittent

8.1.

Geauditeerde historische financiële informatie

Zie de documenten opgenomen in het Informatiedocument door verwijzing.
8.2.

Accountantscontrole van historische jaarlijkse financiële informatie

De geconsolideerde jaarrekeningen van de Emittent, afgesloten op 31 december 2007 en 2008 werden
gecontroleerd door Callens, Pirenne, Theunissen & C° B.V.C.V. vertegenwoordigd voor het uitvoeren van
hun opdracht door Boudewijn Callens.
Het verslag over de rekening (boekjaar afgesloten op 31 december 2008) gepubliceerd door de
Commissaris op 17 februari 2009, meldt dat de jaarrekeningen zijn goedgekeurd zonder voorbehoud. Er is
geen andere geauditeerde informatie dan deze hierboven vermeld.
8.3.

Datum van de meest recente financiële informatie

De meest recente financiële staten van de Emittent bestrijken het boekjaar dat op 31 december 2008 werd
afgesloten.
8.4.

Tussentijdse en andere financiële informatie

De Emittent heeft geen persberichten terzake gepubliceerd.
8.5.

Rechtszaken en arbitrages

Er zijn geen rechtszaken of arbitrages lopende tegen de Emittent die van betekenis kunnen zijn.
8.6.

Wijziging van betekenis in de financiële of handelspositie

Er hebben zich ten aanzien van de Emittent geen wijzigingen van betekenis voorgedaan sinds 31
december 2008.

9.

Informatie van derden, deskundigenverklaring en
belangenverklaringen

Dit hoofdstuk “Informatie betreffende de Emittent” bevat geen verklaring of verslag afkomstig van
een persoon handelend in de hoedanigheid van een deskundige, met uitzondering van de verslagen van de
Commissaris voor het boekjaar 2007 en 2008 van de Emittent die door middel van verwijzing zijn
opgenomen in het Informatiedocument. De Emittent bevestigt dat de Commissaris heeft ingestemd met
de opneming van zijn verslag door middel van verwijzing in het Informatiedocument.

10.

Ter inzage beschikbare documenten

Tijdens de geldigheidsduur van de Obligaties kunnen de volgende documenten (of afschriften daarvan)
geraadpleegd worden op de maatschappelijke zetel van de emittent, de Lignestraat 1 te B-1000 Brussel:
(a)
(b)

de statuten van de Emittent;
de geconsolideerde historische financiële informatie van de Emittent voor elk van de
boekjaren 2007 en 2008.
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III. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE WAARBORG
De obligatielening wordt uitgegeven met een onvoorwaardelijke en onherroepelijke waarborg van de
Belgische Staat.
De waarborg van de Belgische Staat geldt voor de hoofdsom, interesten en andere lasten en kosten
krachtens het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het
financieringsfiliaal van het Participatiefonds genaamd “Startersfonds” bedoeld in artikel 74, §4, van de wet
van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen en krachtens het Koninklijk Besluit van 23
december 2008 tot vaststelling van de modaliteiten waaronder een tweede obligatielening van het
Startersfonds wordt uitgegeven.
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[Deze pagina werd opzettelijk blanco gelaten.]
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IV. INFORMATIE BETREFFENDE DE OBLIGATIES
1.

Risicofactoren betreffende de Obligaties

De risicofactoren betreffende de Emittent zijn in de Sectie 4 van het hoofdstuk II “Informatie betreffende
de Emittent” vermeld. Deze maken tevens integraal deel uit van de hier vermelde risicofactoren.
Vooraleer hun beleggingsbeslissing te nemen, worden potentiële beleggers verzocht aandachtig alle
volgende risicofactoren te onderzoeken als aanvulling op de overige informatie in het
Informatiedocument. De hierna beschreven risico’s en onzekerheden zijn niet de enige risico’s en
onzekerheden die een invloed hebben op de Emittent of de Obligaties. Andere risico’s en onzekerheden
die op datum van het Informatiedocument ongekend zijn of als immaterieel beschouwd werden, kunnen
eveneens een schadelijke invloed hebben op de capaciteit om betalingen te doen in het kader van de
Obligaties en andere bestaande schulden. Indien een van de volgende risico’s zich voordoet, kunnen de
activiteiten of financiële situatie van de Emittent zwaar en ongunstig worden getroffen. Bepaalde
verklaringen in deze sectie zijn verklaringen over de toekomst (zie Toekomstgerichte Verklaringen).
Nota aan de belegger
In geval van twijfel over het risico verbonden aan de aankoop van de Obligaties en wat betreft de
relevantie van die belegging ten aanzien van hun behoefte en hun situatie, worden beleggers
verzocht om een gespecialiseerd financieel adviseur te raadplegen of, in voorkomend geval, af te
zien van de belegging.
a)

Liquiditeit

Er is geen aanvraag voorzien om toelating te verkrijgen tot de verhandeling van de Obligaties op een
gereglementeerde markt. Bovendien organiseren de Bookrunner en de Loketbanken geen secundaire
markt in de Obligaties. Bijgevolg kunnen de Obligaties niet worden verhandeld of overgedragen, wat
betekent dat de Obligaties illiquide zijn. Het Startersfonds behoudt zich het recht voor om de Obligaties
waarop is ingeschreven af te kopen als de houder ervan overlijdt voor de vervaldag van de termijn van de
terugbetaling. In dat geval gebeurt de afkoop via de betaling van het nominale bedrag van de Obligatie
verhoogd met de lopende netto rente die op basis van de resterende termijn tot de afloop van de
terugbetaling is gekapitaliseerd.
De beleggers moeten zelf bepalen of de looptijd van de Obligaties overeenstemt met hun
beleggingshorizon die zij voor ogen hebben met betrekking tot het te investeren bedrag.
b)

Renteschommelingen

De Obligaties leveren een vaste rente op tot op de vervaldag. Een stijging van de rentevoeten in de markt
kan derhalve de theoretische marktwaarde van de Obligaties negatief beïnvloeden (de Obligaties zijn
immers niet overdraagbaar).
c)

Bijkomende schulden

In de toekomst kan de Emittent ervoor kiezen de schuldenlast te verhogen, wat het moeilijk kan maken
om zijn verplichtingen in het kader van de Obligaties na te komen of wat de theoretische marktwaarde
van de Obligaties kan doen dalen. De algemene voorwaarden van de Obligaties plaatsen geen beperking
op het bedrag van de niet-gewaarborgde schulden die de Emittent mag aangaan. De omvang van de totale
schuldpositie van de Emittent is evenwel bij Koninklijk Besluit van 23 december 2008 op dit ogenblik
beperkt tot maximum € 375.000.000. Als de Emittent bijkomende schulden aangaat, kan dat belangrijke
gevolgen hebben voor u als obligatiehouder; zo kan het voor de Emittent moeilijker worden om te
voldoen aan zijn verplichtingen met betrekking tot de Obligaties en kan dat tot een verlies in de
theoretische marktwaarde van uw Obligaties leiden.
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d)

Obligaties zonder zakelijke zekerheid vanwege de Emittent

Uw recht om betalingen te ontvangen op de Obligaties is niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden
verstrekt door de Emittent en zal effectief achtergesteld zijn op de via zakelijke zekerheden verstrekt door
de Emittent gewaarborgde schulden van de Emittent. De Obligaties zijn niet-achtergestelde, directe en
onvoorwaardelijke obligaties van de Emittent; ze zijn niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden
verstrekt door de Emittent. De Obligaties zullen hierdoor in feite “achtergesteld” zijn op bevoorrechte
schulden van de Emittent gewaarborgd door zakelijke zekerheden verstrekt door de Emittent en die de
Emittent kan aangaan in functie van de waarde , de geldigheid en prioriteit van de pandrechten op grond
waarvan het actief de schuld verzekert. In geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, bankroet of
gelijkaardige procedure, al dan niet vrijwillig, zullen de houders van de via zakelijke zekerheden verstrekt
door de Emittent gewaarborgde schulden recht hebben op de uitbetaling uit de activa die schulden
verzekeren, alvorens de activa kunnen worden gebruikt om betalingen te doen met betrekking tot de
Obligaties.
e)

Belgische insolvabiliteitswetgeving

De Emittent is opgericht en heeft zijn statutaire zetel in België en kan bijgevolg onderworpen zijn aan de
insolvabiliteitswetgeving en -procedures in België, inclusief de Belgische wetgeving op frauduleuze
overdracht (actio pauliana) ter bescherming van schuldeisers.

2.

Basisinformatie

Reden voor de aanbieding en bestemming van de opbrengst van de uitgifte
De Emittent heeft de bedoeling om de netto opbrengst van deze uitgifte door te lenen aan het
Participatiefonds. Het Participatiefonds zal op zijn beurt de aldus bekomen middelen aanwenden voor het
toekennen van leningen aan een bepaald doelpubliek. Dit doelpubliek bestaat uit natuurlijke of
rechtspersonen, met in begrip van niet-werkende werkzoekenden, die een eigen onderneming wensen op
te richten of die sedert maximum 4 jaar met hun beroepsactiviteit zijn gestart.

3.
3.1

Informatie over de effecten die zullen worden aangeboden –
Kenmerken van de Obligaties
Type en categorieën van Obligaties – Identificatie

De Obligaties worden uitgegeven door CVBA Startersfonds, een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te de Lignestraat 1, B-1000
Brussel, BTW BE 0860.184.419 RPR, met de onvoorwaardelijke en onherroepelijke waarborg door de
Belgische Staat. De Obligaties geven recht op de betaling van een jaarlijkse rente en zijn terugbetaalbaar
tegen hun nominale waarde op de vervaldag. Ze worden geïdentificeerd door de ISIN-code BE
6000050185.
3.2

Wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Obligaties en de aanbieding van de Obligaties zijn aan het Belgische recht onderworpen. Alleen de
rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om uitspraak te doen over geschillen tussen de houders van
Obligaties en de Emittent met betrekking tot de Obligaties.
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3.3

Vorm

De Obligaties zijn effecten op naam die enkel leverbaar zijn onder de vorm van een inschrijving in het
register van effecten op naam. Het Startersfonds zal het register van effecten op naam bijhouden. Er kan
geen aanvraag tot materiële levering van de Obligaties worden gedaan.
3.4

Munteenheid

De Obligaties zijn uitgedrukt in euro.
3.5

Rangorde

De Obligaties zijn niet-achtergestelde, directe en onvoorwaardelijke obligaties van de Emittent en er zijn
geen zakelijke zekerheden aan verbonden. De Obligaties bekleden een gelijke rang (pari passu), zonder
voorrang om redenen van uitgiftedatum, betalingsmunt of enige andere redenen, ten opzichte van elkaar
en van elke andere huidige of toekomstige, niet-bevoorrechte en niet-achtergestelde obligaties of andere
schuldeffecten van de Emittent.
3.6

Negatieve zekerheid (negative pledge)

De Emittent verbindt zich ertoe om, voor de duur van de Obligaties, tot de effectieve terugbetaling van
het kapitaal en de rente van de Obligaties, zijn activa niet te bezwaren met zakelijke zekerheden of andere
voorrechten ter waarborg van nieuwe obligaties of schuldeffecten uitgegeven in de toekomst door de
Emittent tenzij, in dezelfde rangorde, de Obligaties daarvan meegenieten.
Het voorgaande doet evenwel geen afbreuk aan het recht of de verplichting van de Emittent om zijn
activa te bezwaren of te laten bezwaren met zekerheden of voorrechten, zoals deze uit dwingende
bepalingen van enige toepasselijke wet voortvloeien, of met zekerheden op bepaalde activa met het enkele
oogmerk dergelijke activa te financieren, of met zekerheden op activa die reeds bestaan op het ogenblik
dat dergelijke activa worden verworven door de Emittent.
3.7

Vervroegde opeisbaarheid

In de volgende gevallen:
-

het niet betalen van de interest of de hoofdsom binnen 5 werkdagen na hun vervaldag; of
het niet naleven gedurende 15 werkdagen door de Emittent van zijn verplichtingen zoals bepaald in
dit hoofdstuk, na notificatie daarvan aan de Emittent; of
het op foutieve wijze niet terugbetalen van eender welke andere leningschuld dan de Obligaties ten
belope van een gecumuleerd bedrag van € 20.000.000 door de Emittent op de vervaldag of in
voorkomend geval, na afloop van de geldende uitsteltermijnen; of
een reorganisatie van de Emittent met een wezenlijke vermindering van zijn patrimonium tot gevolg
en die de belangen van de Obligatiehouders schaadt; of
staking van betaling door de Emittent of aanstelling bij de Emittent van een vereffenaar, gerechtelijke
bewindvoerder of ad hoc gemachtigde, inleiding van een procedure van vereffening of gerechtelijke of
minnelijke ontbinding, gerechtelijke of minnelijke opschorting van betaling voor alle schulden of een
Deel ervan, gerechtelijk akkoord met al zijn schuldeisers, faillissement of elke andere gelijkaardige
tegen de Emittent ingeleide procedure;

zal elke houder van Obligaties het recht hebben om de Emittent per aangetekende brief ervan op de
hoogte te brengen dat zijn of haar Obligatie onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar wordt tegen de
nominale waarde, verhoogd met de verlopen interest en hierdoor wordt de Obligatie onmiddellijk
opeisbaar en terugbetaalbaar tegen de nominale waarde, verhoogd met de verlopen interest, van
rechtswege en zonder andere ingebrekestelling dan de kennisgeving aan de Emittent, vanaf de ontvangst
van de kennisgeving door de Emittent, behoudens wanneer de Borgsteller vrijwillig dan wel op verzoek
van de houder van de Obligaties in de plaats treedt van de Emittent om de verplichtingen en
verbintenissen te vervullen in het kader van de Obligaties.
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Tenzij anders aangeduid, betekent in dit Informatiedocument “werkdag” elke dag dat de banken open
zijn in België.
3.8

Rechten

De Obligaties zijn niet verhandelbare obligaties die een schuld vertegenwoordigen, uitgegeven door de
Emittent. Zij geven recht op de betaling van een jaarlijkse rente en op de terugbetaling van de nominale
waarde op de vervaldag, inclusief alle rechten die het vennootschapsrecht toekent aan de houders van
obligatie uitgegeven door een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
3.9

Nominale rente

De Obligaties zullen recht geven op een interest ten belope van een jaarlijkse interestvoet van 3,75%
(bruto) vanaf 8 mei 2009 (inbegrepen) (de “Uitgiftedatum”) tot 8 mei 2016 (niet inbegrepen), betaalbaar
na vervallen termijn op 8 mei van elk jaar en voor de eerste keer op 8 mei 2010 d.w.z. € 18,75 per coupure
van € 500. De betaling van de interesten zal door het Startersfonds worden gestort op het
bankrekeningnummer dat door de belegger bij de inschrijving wordt meegedeeld. Indien na de
uitgiftedatum het bankrekeningnummer van de belegger wijzigt dient de belegger zelf het initiatief te
nemen om het Startersfonds in te lichten over het nieuwe bankrekeningnummer in België.
Evenwel kan een bankrekeningnummer tot 5 werkdagen in België voorafgaand aan een betaaldatum
gewijzigd worden.
De interesten voor een periode korter dan een volledig jaar (Day Count Fraction) zullen worden berekend
op basis van de Actual/Actual ICMA berekeningsbasis, zijnde het aantal vervallen dagen (op basis van een
jaar van 365 dagen (of 366 voor de schrikkeljaren)). Als de betaaldatum van een interestbedrag van de
Obligaties geen werkdag is, is de betaling de volgende werkdag verschuldigd. Dit uitstel geeft geen recht
op bijkomende interest of enige andere betaling.
De Obligaties zullen geen rente meer opbrengen vanaf de datum waarop de Obligaties volledig
terugbetaalbaar zijn.
3.10

Vervaldag – Terugbetaling

3.10.1

Terugbetaling op de vervaldag

De Obligaties zullen terugbetaald worden door de Emittent tegen hun nominale waarde op de vervaldag,
8 mei 2016 (de “Vervaldatum”). Als die datum geen werkdag is, zal de betaling de volgende werkdag
verschuldigd zijn. Dit uitstel geeft geen recht op bijkomende interest of enige andere betaling. De
terugbetaling van de Obligaties zal door de Emittent worden gestort op het bankrekeningnummer dat
door de belegger bij de inschrijving wordt meegedeeld. Indien na de uitgiftedatum het
bankrekeningnummer van de belegger wijzigt dient de belegger zelf het initiatief te nemen om het
Startersfonds in te lichten over het nieuwe bankrekeningnummer in België. Evenwel kan een
bankrekeningnummer tot 5 werkdagen in België voorafgaand aan een betaaldatum gewijzigd worden.
3.10.2 Afkoop

De Emittent behoudt zich het recht voor om de Obligaties waarop is ingeschreven af te kopen als de
houder ervan overlijdt voor de vervaldag van de termijn van de terugbetaling. In dat geval gebeurt de
afkoop op grond van de betaling van het nominale bedrag van de Obligatie verhoogd met het evenredig
deel van de verlopen, maar nog niet uitgekeerde netto interesten.
3.11

Rendement

Het bruto actuarieel rendement voor de beleggers bedraagt 3,75% van de nominale waarde. Dit
rendement wordt berekend op basis van de uitgifteprijs, van de betaling van de interest tijdens de duur
van de obligatielening en van het terugbetalingsbedrag op de vervaldag, die samen geactualiseerd worden.
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De prijszetting van de Obligaties is gebaseerd op het rendement van een lineaire obligatie (OLO) op 7 jaar
zoals gepubliceerd door het Rentenfonds op 16 maart 2009.
3.12

Bericht aan de Obligatiehouders

De berichten bestemd voor de houders van de Obligaties (de “Obligatiehouders”) zullen in minstens
één Nederlandstalige krant en één Franstalige krant met grote oplage in België worden gepubliceerd
evenals op de websites van Startersfonds en Fortis Bank. De Emittent moet ervoor zorgen dat de
berichten aan de Obligatiehouders zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden conform het Belgisch recht.
De effectieve publicatiedatum van een bericht aan de Obligatiehouders is dat van de eerste publicatie en in
geval van publicatie van een bericht aan de Obligatiehouders in verschillende kranten komt de effectieve
publicatiedatum overeen met de datum van de eerste publicatie van dit bericht in de betrokken kranten
3.13

Machtigingen

De uitgifte van de Obligaties werd toegestaan bij Koninklijk Besluit van 23 december 2008 tot vaststelling
van de modaliteiten waaronder een tweede obligatielening van het Startersfonds wordt uitgegeven. De
definitieve voorwaarden van de aanbieding van de Obligaties voor een nominaal maximaal bedrag van
€ 300.000.000 met een jaarlijkse brutorente van 3,75% en vervaldag op 8 mei 2016 werden krachtens dit
Koninklijk Besluit goedgekeurd.
3.14

Datum van uitgifte

De Obligaties zullen op 8 mei 2009 (de “Uitgiftedatum”) worden uitgegeven.
3.15

Beperkingen

Uitsluitend natuurlijke personen kunnen inschrijven op de Obligaties. Ze kunnen niet vervreemd of
overgedragen worden. De Obligaties dienen tot hun vervaldatum aangehouden te worden.
3.16

Fiscaal stelsel van de Obligaties in België

De betalingen in verband met deze Obligaties zullen onderworpen zijn aan de fiscale wetten of andere
wetten of reglementen van kracht in België. Voor de toepassing van de Belgische inkomstenbelasting zijn
de Obligaties als vastrentende effecten te beschouwen (artikel 2 § 4 WIB/92).
A) Belastingvermindering in de Personenbelasting1
Artikel 145/27 WIB/92 voorziet in een belastingvermindering voor de inschrijving op de Obligaties die door het
Startersfonds worden uitgegeven. Deze belastingvermindering wordt toegekend voor de sommen die tijdens het belastbare
tijdperk zijn gestort voor de verwerving ervan.

Hiertoe dient met volgende elementen rekening gehouden te worden:
1. De Obligaties moeten, behalve bij overlijden, gedurende ten minste 60 maanden ononderbroken in
het bezit blijven van de inschrijver; (deze paragraaf is niet van toepassing in onderhavige uitgifte daar
de Obligaties niet overdraagbaar zijn)
Bij overlijden van de inschrijver betaalt het Startersfonds aan de rechtverkrijgenden het volledig
bedrag van de Obligaties uit, met inbegrip van het evenredig deel van de verlopen, maar nog niet
uitgekeerde interesten. De voorheen verkregen belastingvermindering blijft behouden.
Deze vermindering is eveneens van toepassing op de niet-inwoners die krachtens artikel 244 WIB/92 belastbaar
zijn op hun geglobaliseerde inkomsten.
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1

2. De inschrijver legt tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting een document over, dat door
het Startersfonds, vóór 31 maart van het aanslagjaar, wordt opgesteld en verstuurd aan de inschrijver
en aan de fiscale administratie.
De belastingvermindering bedraagt 5% van de werkelijk gedane betalingen, per belastbare periode. Het totaal van de
belastingvermindering mag niet meer bedragen dan € 210 (niet-geïndexeerd). Gelet op de emissie in 2009 (aanslagjaar
2010) bedraagt dit geïndexeerd bedrag € 290.
Er dient opgemerkt te worden dat de maximale belastingvermindering wordt bereikt bij een inschrijving op Obligaties voor
een nominaal bedrag van € 6.000,- (zijnde 12 coupures van € 500).
Deze belastingvermindering geldt voor elke echtgenoot indien de Obligaties op zijn persoonlijke naam
zijn ingeschreven.
B) Inkomsten van de Obligaties
Volgens de huidige wetgeving wordt op de inkomsten van de Obligaties, in principe, een roerende
voorheffing van 15% ingehouden aan de bron. Deze inkomsten van Obligaties omvatten de coupon, maar
ook de meerwaarden die bij inkoop door de emittent worden gerealiseerd evenals iedere som die bij de
eindvervaldag meer wordt uitgekeerd dan de nominale waarde.
De roerende voorheffing is niet verschuldigd indien de interesten betaald worden aan de volgende begunstigden:
ten voordele van begunstigden niet-inwoners van België (natuurlijke personen)
krachtens art. 107, §2, 10° K.B./W.I.B. 92– 118, §1, 1° K.B./W.I.B. 92
-

de niet-inwoners van België (natuurlijke personen) op voorwaarde dat de Obligaties door de
begunstigde niet worden aangewend voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België en
voor zover deze instellingen voldoen aan de in artikel 118, §1, 1° K.B./W.I.B. gestelde
voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de verkrijger van de inkomsten eigenaar of
vruchtgebruiker moet zijn van de rentegevende effecten gedurende het gehele tijdperk waarop de
inkomsten betrekking hebben.

De ingehouden roerende voorheffing is in principe bevrijdend. Op deze regel zijn echter uitzonderingen die hieronder worden
besproken.
(i)

Indien Belgische belastingplichtigen (natuurlijke personen) de obligaties voor privé-doeleinden
aanwenden, is die voorheffing bevrijdend (art.313 WIB 92). De aangifte van de inkomsten is dus
facultatief.
Indien de begunstigde ze wenst aan te geven, zullen de inkomsten normaal belast worden tegen
een aparte aanslagvoet van de personenbelasting die overeenstemt met de aanslagvoet van de
roerende voorheffing van 15% (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen) tenzij het globaal
belaste bedrag van de belasting lager is dan dat van de toepassing van aparte aanslagvoeten. In dit
geval is de aan de bron afgehouden voorheffing aanrekenbaar op de verschuldigde belasting en
zelfs terugbetaalbaar indien zij de belasting overschrijdt.

(ii)

Voor de Belgische inwoners (natuurlijke personen) die de Obligaties aanwenden voor
beroepsdoeleinden is de voorheffing niet bevrijdend. Hieruit volgt dat de inkomsten uit deze
obligaties door de begunstigde moeten worden aangegeven en dat ze zullen worden belast tegen
de marginale aanslagvoet in de personenbelasting (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen).
- 30 -

Voor de personenbelasting is de ingehouden voorheffing verrekenbaar en zelfs terugbetaalbaar
indien zij de belasting overschrijdt.
(iii)

Voor niet-ingezetenen (natuurlijke personen) is de roerende voorheffing van 15% verschuldigd.
Er wordt aan herinnerd dat de roerende voorheffing niet verschuldigd is op de interesten betaald
aan begunstigden/niet-ingezetenen mits naleving van de hiervoren vermelde voorwaarden. De
roerende voorheffing die moet ingehouden worden kan echter verminderd worden door
toepassing van de overeenkomsten ter voorkoming van de dubbele belasting afgesloten tussen
België en het domicilieland van de begunstigde.

(iv)

De roerende voorheffing wordt slechts verrekend ten belope van het bedrag van de voorheffing
met betrekking tot de belastbare inkomsten in verhouding tot de periode gedurende dewelke hun
begunstigde de eigendom of het vruchtgebruik van de Obligaties had indien de obligaties
aangewend worden voor privé-doeleinden en in verhouding tot de periode gedurende dewelke
hun begunstigde de volle eigendom had van de obligaties indien zij werden aangewend voor de
uitoefening van een beroepsactiviteit. (art.280 WIB 1992)

TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN EN TAKS OP DE AFLEVERING VAN EFFECTEN AAN
TOONDER
Aangezien de verwerving van de Obligatie enkel mogelijk is door inschrijving bij de uitgifte ervan, is er
geen Taks op de Beursverrichtingen verschuldigd.
Aangezien de aflevering van de Obligaties verplicht gebeurt in de vorm van inschrijvingen op naam, is er
geen Taks op de Aflevering van Effecten aan Toonder verschuldigd. Een fysieke levering is immers niet
mogelijk.
Bovenstaande beschrijving is een samenvatting van de huidige belastingwetgeving en kan dus in
de tijd veranderen. In geval van twijfel met betrekking tot de risico’s verbonden aan de aankoop
van obligaties en de relevantie van die belegging ten aanzien van hun behoefte en hun situatie,
worden beleggers verzocht om een gespecialiseerd financieel adviseur te raadplegen of, in
voorkomend geval, af te zien van de belegging.
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3.17

Kosten van de uitgifte en bewaring

De juridische, administratieve en andere kosten in verband met de uitgifte van Obligaties worden
gedragen door de Emittent.
De Emittent houdt het register van de inschrijvingen op naam bij, en staat ook in voor de betaling van de
interesten en de terugbetaling van het kapitaal. Deze diensten zijn gratis.

4.

Voorwaarden van de aanbieding

4.1

Voorwaarden van de aanbieding, statistieken van de aanbieding,
vooropgestelde kalender en modaliteiten van een aanvraag tot inschrijving

4.1.1

Voorwaarden van de aanbieding

De aanbieding is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Aan deze voorwaarden moet ten laatste op de
dag van de uitgifte van de Obligaties voldaan worden. De voornaamste voorwaarden zijn de volgende:
Uiterlijk op de uitgiftedatum van de Obligaties zal de Bookrunner de volgende documenten hebben
ontvangen:
- een ondertekend afschrift van de beslissing van de Bestuurder van de Emittent die de uitgifte van
de Obligaties toestaat en van de beslissing van de gemachtigden tot goedkeuring van de
definitieve voorwaarden van de uitgifte van Obligaties; en
- een bevestiging met de naam, de titel en een specimen van de handtekening van de persoon die
gemachtigd is om alle contracten of alle andere aan de uitgifte van Obligaties verbonden
documenten te ondertekenen; en
- een juridisch advies ter bevestiging van de bekwaamheid van de Emittent en van de
bevoegdheden van de ondertekenaar van alle uitgiftedocumenten in naam van de Emittent.
- een certificaat met de handtekening van de persoon die gemachtigd is bij de Emittent dat
bevestigt dat de Emittent geen kennis heeft van materiële ongunstige veranderingen op de
uitgiftedatum van de Obligaties.
Bovendien gebeurt de uitvoering en de afwikkeling van de uitgifte van de Obligaties onder het volgende
voorbehoud:
-

er zich geen belangrijke ongunstige wijzigingen voordoen met betrekking tot de toestand van de
Emittent, die enkel door de Bookrunner discretionair wordt vastgesteld; en
er geen overmacht kan worden ingeroepen, die enkel door de Bookrunner discretionair wordt
vastgesteld.

4.1.2 Nominaal bedrag van de uitgifte
Het totale nominale bedrag van de obligatielening beloopt maximaal € 300.000.000, vertegenwoordigd
door effecten op naam in coupures (nominale waarde) van € 500. Het nominale bedrag van de uitgifte zal
door de Emittent gepubliceerd worden overeenkomstig het hieronder bepaalde in de Sectie
“Bekendmakingsmodaliteiten”.
4.1.3 Inschrijvingsperiode – Inschrijvingsprocedure
Van 23 maart 2009 tot 30 april 2009 om 16 uur, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting in geval van
overinschrijving.
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De inschrijvingen worden uitsluitend in ontvangst genomen door de navolgende loketbanken (samen de
“Loketbanken” genoemd en ieder afzonderlijk een “Loketbank”), waar tevens het Informatiedocument
te verkrijgen is:
Fortis Bank NV (de “Bookrunner”)
Warandeberg 3
B-1000 Brussel
Bank Degroof NV
Nijverheidsstraat 44
B-1040 Brussel
BKCP NV
Kunstlaan 6-9
B-1210 Brussel
Dexia Bank
Pachecolaan 44
B-1000 Brussel
ING Belgium NV
Marnixlaan 24
B-1000 Brussel
KBC Bank NV
Havenlaan 12
B-1080 Brussel
Petercam NV
St. Goedeleplein 19
B-1000 Brussel
De beleggers die in de Obligaties wensen te investeren, worden verzocht om in te schrijven na het
volledige Informatiedocument te hebben geraadpleegd en, mede op basis daarvan, te hebben besloten om
al dan niet in te schrijven op de aangeboden Obligaties.
4.1.4 Betalingsdatum en modaliteiten
De betalingsdatum is 8 mei 2009. De betaling van de Obligaties gebeurt enkel via debitering van een
zichtrekening in België.
De dag dat de inschrijvingen worden vereffend, schrijft de Emittent de effecten in het register van
effecten op naam overeenkomstig de gegevens die door de Loketbanken rechtstreeks aan de Emittent
werden meegedeeld.
4.1.5 Vermindering
In geval van vervroegde afsluiting wegens overinschrijving zal de toewijzing van de Obligaties gebeuren
op basis van de volgende objectieve criteria: de orders worden proportioneel herleid tot het maximum
bedrag van de emissie is bereikt. Deze orders kunnen evenwel niet worden teruggebracht tot een bedrag
lager dan € 10.000. Orders van € 10.000 of minder zullen niet worden herleid. Is er nog steeds een
overinschrijving na deze reductie, dan zullen de inschrijvingen worden behandeld in chronologische
volgorde van ontvangst door de Bookrunner. De bedragen van de laatst ontvangen inschrijvingen zullen,
indien nodig, proportioneel worden verminderd.
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Betalingen die zijn uitgevoerd met betrekking tot de inschrijving op Obligaties die niet werden
toegewezen, zullen door de financiële instelling die de betalingen heeft ontvangen worden terugbetaald in
België binnen de 5 werkdagen na de betalingsdatum en de houders zullen geen interest kunnen vorderen
op deze betalingen.
Indien een belegger het inschrijvingsbedrag niet heeft voldaan op de Uitgiftedatum, zal het
overeenstemmende bedrag van de Obligaties niet uitgegeven worden. Een Loketbank is derhalve niet
gehouden in de plaats te treden van een belegger die in gebreke van betaling zou zijn of een andere
belegger te vinden om deze te vervangen.
De berichten bestemd voor de houders van de Obligaties (de “Obligatiehouders”) met inbegrip van de
vervroegde afsluiting, zullen in minstens één Nederlandstalige krant en één Franstalige krant met grote
oplage in België worden gepubliceerd evenals op de website van het Startersfonds (www.startersfonds.be).
4.1.6 Minimumbedrag
Het nominale minimumbedrag van inschrijving op de primaire markt is € 500 aan een inschrijvingsprijs
van 100%. Er is geen maximumbedrag van inschrijving. Evenwel dient opgemerkt te worden dat de
maximale belastingvermindering wordt bereikt bij een inschrijving op Obligaties voor een nominaal
bedrag van € 6.000,- (zijnde 12 coupures van € 500).
4.1.7 Levering
De Obligaties zijn effecten op naam die niet fysiek leverbaar zijn. Ze zullen worden geleverd in de vorm
van een inschrijving in het register van effecten op naam dat wordt bijgehouden door de Emittent. De
inschrijving en de bewaring in het register van effecten op naam is gratis.
Iedere belegger is gehouden om de betreffende Loketbank alle benodigde informatie te verschaffen die
nodig is om (i) de belegger te registreren in het register van de obligatiehouders en (ii) de betaling van de
verschuldigde bedragen in het kader van de Obligaties te voldoen.
4.1.8 Bekendmakingsmodaliteiten
De berichten bestemd voor de Obligatiehouders zullen in minstens één Nederlandstalige krant en één
Franstalige krant met grote oplage in België worden gepubliceerd evenals op de website van de Emittent.
4.2 Aanbieding en beperkingen
De aanbieding is een openbare aanbieding in België. De beperkingen van de aanbieding zijn vermeld op
pagina 3 en 4 van het Informatiedocument.
De Bookrunner en elke Loketbank verbinden zich ertoe om de geldende wettelijke en reglementaire
bepalingen die op de aanbieding en op de verkoop van Obligaties van toepassing zijn na te leven.
4.3 Vaststelling van de uitgifteprijs
De uitgifteprijs wordt vastgesteld op 100% van de nominale waarde. Er is geen taks op de
beursverrichtingen verschuldigd bij de inschrijving.
4.4 Plaatsing – geen vaste overname
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4.4.1 Coördinator van het bod en Bookrunner
De coördinator van het bod (organisatie en centralisatie van de inschrijvingen) en de Bookrunner is Fortis
Bank NV, Montagne du Parc, 3, B-1000 Brussel. Er is geen vaste overname voorzien
4.4.2 Loketbanken
Op de Obligaties kan uitsluitend worden ingeschreven via een van de Loketbanken.
4.4.3 Financiële dienst
De financiële dienst wordt gratis verzorgd door de Emittent. Er zijn geen kosten voor de bewaring van de
Obligaties in het register van effecten op naam.
4.5

Financiële informatie betreffende de Emittent

Financiële informatie betreffende de Emittent is opgenomen in het hoofdstuk “Informatie betreffende de
Emittent”.
4.6

Plaatsingssyndicaat

Fortis Bank, Bank Degroof, BKCP, Dexia Bank, ING Belgium, KBC Bank en Petercam maken deel uit
van het plaatsingssyndicaat van de Obligaties.
Het totale bedrag van de plaatsingscommissie beloopt 0,85% van het nominale uitgegeven bedrag. De
commissie is betaalbaar door de Emittent en is te verdelen tussen de Bookrunner en de Loketbanken. De
commissie wordt gedragen door de Emittent.

5

Afwezigheid van secundaire markt

Er is geen aanvraag voorzien om toelating te verkrijgen tot de verhandeling van de Obligaties op een
secundaire markt. Bovendien, gezien het feit dat de Obligaties niet overdraagbaar zijn, zullen de
Loketbanken geen secundaire markt in de Obligaties organiseren.

6

Aanvullende informatie

Er werd geen rating toegekend op aanvraag of met de samenwerking van de Emittent aan de Obligaties,
aan de Emittent of aan enig ander leninginstrument van de Emittent.
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Inschrijvingsformulier
Exemplaar voor de financiële bemiddelaar (loketbank)
CVBA STARTERSFONDS
de Lignestraat 1, BE-1000 Brussel
(BTW BE 0860.184.419 RPR Brussel)
(het “Startersfonds”of de “Emittent”)
Aanbieding tot inschrijving voor het publiek in België op obligaties op naam voor een nominaal bedrag
van € 300.000.000, met vervaldag op 8 mei 2016, vertegenwoordigd door obligaties van € 500 zoals in het
Informatiedocument beschreven, met de onvoorwaardelijke en onherroepelijke waarborg van de Belgische
Staat (“de Borgsteller”)
ISIN CODE BE 6000050185
(de “Obligaties”)
INSCHRIJVINGSFORMULIER
(in tweevoud op te stellen)

Ik ondergetekende (naam, voornaam) ..............................................................wonende te ...................................
straat ........................... nr. ........................
heb kennis genomen van het Informatiedocument van 20 maart 2009 met betrekking tot de aanbieding
van Obligaties (het “Informatiedocument”) en verklaar in te schrijven op:
................ Obligaties, met een nominale waarde van € 500 elk, aan de inschrijvingsprijs van 100% (Pari)
of € 500 per Obligatie,
ofwel € .................... in totaal.
Voor mijn inschrijving en als tegenwaarde voor de effecten waarop wordt ingeschreven verzoek ik de
betreffende loketbank .................. om mijn bankrekeningnummer .............. te debiteren met de totale
inschrijvingsprijs.
Het Startersfonds staat in voor de betaling van de jaarlijkse interesten en de terugbetaling van de
Obligaties op bovenvermeld bankrekeningnummer. Indien na de uitgiftedatum dit bankrekeningnummer
wijzigt zal ik zelf het initiatief nemen om het Startersfonds in te lichten over het nieuwe
bankrekeningnummer in België. Evenwel kan een bankrekeningnummer tot 5 werkdagen in België
voorafgaand aan een betaaldatum gewijzigd worden.
Het Startersfonds zal de Obligaties inschrijven in het register van de effecten op naam.
Ik verbind mij ertoe om de eventuele vermindering te aanvaarden zoals ze wordt uitgevoerd.
De gestorte bedragen voor de ingetekende en niet toegewezen Obligaties, zullen door de betreffende
loketbank binnen 5 werkdagen worden terugbetaald zonder dat de inschrijvers gerechtigd zijn om interest
te eisen op hun stortingen.

Opgemaakt in tweevoud te ...................................................... op ......................

(handtekening van de inschrijver)
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(Deze bladzijde werd opzettelijk blanco gelaten).
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Inschrijvingsformulier
Exemplaar voor de inschrijver
CVBA STARTERSFONDS
de Lignestraat 1, BE-1000 Brussel
(BTW BE 0860.184.419 RPR Brussel)
(het “Startersfonds”of de “Emittent”)
Aanbieding tot inschrijving voor het publiek in België op obligaties op naam voor een nominaal bedrag
van € 300.000.000, met vervaldag op 8 mei 2016, vertegenwoordigd door obligaties van € 500 zoals in het
Informatiedocument beschreven, met de onvoorwaardelijke en onherroepelijke waarborg van de Belgische
staat (“de Borgsteller”)
ISIN CODE BE 6000050185
(de “Obligaties”)
INSCHRIJVINGSFORMULIER
(in tweevoud op te stellen)

Ik ondergetekende (naam, voornaam) .................................................................................. wonende te
......................................... straat ........................... nr. ........................
heb kennis genomen van het Informatiedocument van 20 maart 2009 met betrekking tot de aanbieding
van Obligaties (het “Informatiedocument”) en verklaar in te schrijven op:
................ Obligaties, met een nominale waarde van € 500 elk, aan de inschrijvingsprijs van 100% (Pari)
of € 500 per Obligatie,
ofwel € .................... in totaal.
Voor mijn inschrijving en als tegenwaarde voor de effecten waarop wordt ingeschreven verzoek ik de
betreffende loketbank .................. om mijn bankrekeningnummer .............. te debiteren met de totale
inschrijvingsprijs.
Het Startersfonds staat in voor de betaling van de jaarlijkse interesten en de terugbetaling van de
Obligaties op bovenvermeld bankrekeningnummer. Indien na de uitgiftedatum dit bankrekeningnummer
wijzigt zal ik zelf het initiatief nemen om het Startersfonds in te lichten over het nieuwe
bankrekeningnummer. Evenwel kan een bankrekeningnummer tot 5 werkdagen in België voorafgaand aan
een betaaldatum gewijzigd worden.
Het Startersfonds zal de Obligaties inschrijven in het register van de effecten op naam.
Ik verbind mij ertoe om de eventuele vermindering te aanvaarden indien deze wordt uitgevoerd.
De gestorte bedragen voor de ingetekende en niet toegewezen Obligaties, zullen door de betreffende
loketbank binnen 5 werkdagen worden terugbetaald zonder dat de inschrijvers gerechtigd zijn om interest
te eisen op hun stortingen.

Opgemaakt in tweevoud te ...................................................... op ......................

(handtekening van de inschrijver)
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(Deze bladzijde werd opzettelijk blanco gelaten).
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EMITTENT
CVBA Startersfonds
de Lignestraat 1
B-1000 Brussel
België

BORGSTELLER
De Belgische staat

BOOKRUNNER EN LOKETBANK
Fortis Bank NV
Warandeberg
B-1000 Brussel
België

LOKETBANKEN
Bank Degroof NV
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België

BKCP NV
Kunstlaan 6-9
1210 Brussel
België

Dexia Bank
Pachecolaan 44
1000 Brussel
België

ING Belgium NV
Marnixlaan 24
1000 Brussel
België

KBC Bank NV
Havenlaan 12
1080 Brussel
België

Petercam NV
St. Goedeleplein 19
1000 Brussel
België

