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Uitgiftemodaliteiten
Obligatielening uitgegeven door Les Muscardins asbl
Les Muscardins asbl
Ondernemingsnummer: 0563.925.732
Statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15/10/2014 met
verwijzingsnummer 309458
Maatschappelijke zetel : Domaine des Nobertins 175 – 5670 Viroinval
Bankrekeningnummer: BE97 0004 2592 2249 - BPOTBEB1
Deze uitgifte van obligaties is niet onderworpen aan de Vennootschapswet, noch aan
de regelingen van toezicht door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Het reglement van de uitgifte werd goedgekeurd door de raad van bestuur op
28/11/2014.
Artikel 1
De uitgifte heeft tot doel de aankoop te financieren van bosgrond(1) en/of de aankoop
van coöperatieve aandelen van de coöperatie van het bos.
(1)

Gelegen : Commune de Viroinval – 6ème division Oignies – article 3110 – section D en lieu-dit ‘Aux 500 Bonniers’ – la
partie feuillue de numéro cadastral 62/Y/18 – bois; numéros cadastrals 62/E, 62/L/12 et 61/L et autour le Ry Pasteuri

Artikel 2
De obligaties hebben elk een nominale waarde van 250,00 €.
De obligaties verwerven geen interest.
Artikel 3
Het nominaal bedrag van de obligatielening bedraagt 150.000 €, aldus verdeeld over
600 obligaties van ieder 250€
Artikel 4
Elke maand start een nieuwe tranche van de uitgifte. Stortingen die voor de 30 ste van
de maand binnengekomen zijn op de rekening, komen in aanmerking voor de
tranche van de maand die volgt. Elke tranche start op de 1ste van de maand.
De raad van bestuur kan autonoom beslissen om de uitgifte te stoppen, zelfs als het
objectief van 150.000€ niet bereikt werd.
Artikel 5
De eigendom van de obligaties zal uitsluitend blijken uit een inschrijving in het
register. Om rechtsgeldig te zijn moet elke inschrijving volgende vermeldingen
bevatten: het volgnummer van de obligatie, de datum van verwerving, de naam, de
voornaam, de woonplaats, en bij rechtspersonen de hoedanigheid van de houder.
Van deze inschrijving ontvangt iedere obligatiehouder kosteloos een op naam
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gesteld en genummerd certificaat per obligatie. De certificaten dragen de
handtekeningen van de voorzitter en de secretaris van de vzw. Deze certificaten zijn
niet verhandelbaar.
Artikel 6
Het register met de gegevens van de obligatiehouders wordt op zorgvuldige wijze
opgesteld door de raad van bestuur en bewaard op de zetel van de vzw. De
inschrijving in het register gebeurt na ontvangst van de volledige betaling. De
obligatiehouder bewaart zelf het certificaat van de obligatie(s).
Artikel 7
De obligaties zijn op naam en kunnen slechts worden overgedragen na
voorafgaande schriftelijke mededeling aan en goedkeuring van de raad van bestuur
van de vzw, die de wijzigingen in het register aanbrengt. Als de obligatiehouder
verhuist, dient hij dit te melden bij de voorzitter. Op die manier blijft het register van
obligatiehouders steeds bijgewerkt.
Artikel 8
Elke obligatiehouder wordt toetredend lid (membre adhérent) van de vzw en kan
deelnemen aan de activiteiten van de vzw in overeenstemming met de statuten.
Artikel 9
De obligaties worden a pari (100% van de nominale waarde) terugbetaald naar
gelang de looptijd, vijf of tien jaar na datum van verwerving. Het bestuur kan steeds
de beslissing nemen om geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen.
Artikel 10
In geval van overlijden van de obligatiehouder, brengt de wettelijke erfgenaam de
voorzitter hiervan op de hoogte. Op vertoon van een akte/attest van erfopvolging
wordt de obligatie overgedragen aan de nieuwe rechtmatige eigenaar.
Artikel 11
Deze obligatielening wordt gewaarborgd door het gehele vermogen en in het
bijzonder door het verworven deel van de bosgronden door Les Muscardins asbl.
Artikel 12
Over alle niet in dit reglement voorziene gevallen beslist de raad van bestuur.
Artikel 13
Deze obligatielening is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alleen de
Belgische rechtbanken zijn bevoegd in alle geschillen betreffende deze lening.
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OBLIGATIELENING Les Muscardins
met een looptijd van 5 of 10 jaar
Waarde: 250,00 €
Inschrijvingsformulier
Ik, ondergetekende (naam, voornaam) ____________________________________
Straat : _____________________________________________ nummer ________
Postcode: __________ Gemeente _______________________________________
Emailadres: _________________________________ Telefoon _______________

heb kennis genomen van de uitgiftemodaliteiten en verklaar in te schrijven voor een


nominaal bedrag van ________ x 250,00 €, obligatie(s) op naam met een
looptijd van 5 jaar, terugbetaalbaar tegen pari.



nominaal bedrag van ________ x 250,00 €, obligatie(s) op naam met een
looptijd van 10 jaar, terugbetaalbaar tegen pari.

Het inschrijvingsbedrag van _________ x 250,00 €
wordt overgemaakt op rekening BE97 0004 2592 2249 - BPOTBEB1 van Les
Muscardins asbl, 5670 Viroinval met vermelding : ‘Obligatielening aankoop bos’

Opgemaakt te _____________________________ op _____________________
De inschrijver,

Dank u om de uitgiftemodaliteiten geparafeerd en het inschrijvingsformulier ingevuld en
getekend terug te sturen (3 pagina’s)
 per post naar de zetel van de vzw: Les muscardins asbl – Domaine des Nobertins
175 – 5670 Viroinval
 per email aan de voorzitter van de vzw : edithbrouckaert@gmail.com
(de gescande documenten bijvoegen in PDF formaat)

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Edith Brouckaert op het telefoonnummer
060/39 91 99 of lesmuscardins.asbl@gmail.com
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