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OPGELET: DE BELEGGER KAN ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK VERLIEZEN EN/OF HET 
VERWACHTE RENDEMENT NIET VERKRIJGEN. DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET 
BEURSGENOTEERD: DE BELEGGER KAN GECONFRONTEERD WORDEN MET ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN 
OM ZIJN PARTICIPATIES TE VERKOPEN IN HET GEVAL HIJ DIT ZOU WILLEN DOEN. 

 
DEEL I: VOORNAAMSTE RISICO’S VERBONDEN AAN DE EMITTENT EN AAN DE AANGEBODEN 
BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE DESBETREFFENDE AANBIEDING 
 

De belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling zijn als volgt: 

 Concentratierisico: Op datum van deze informatienota is 91% van de investeringsportefeuille 
geïnvesteerd in Argenta Bank- en Verzekeringsgroep (Argenta BVg). Hierdoor zijn de vennoten van 
Argen-Co CV eveneens blootgesteld aan de risicofactoren eigen aan een financiële instelling in het 
algemeen en Argenta BVg in het bijzonder. Een opsomming van de belangrijkste risico’s volgt in de 
volgende paragraaf van deze informatienota. Bovendien heeft Argen-Co CV met haar 
minderheidsparticipatie (13,29%) in Argenta BVg geen beslissende stem over het beleid van 
Argenta BVg, noch over de winstbestemming van Argenta BVg (terwijl dit momenteel de 
belangrijkste bron van inkomsten is voor Argen-Co, en bepalend is voor de mogelijke 
winstuitkering aan haar vennoten). 
Het resultaat van Argen-Co voor het boekjaar 2019-2020 werd echter sterk beïnvloed door COVID-
19 en is volledig toe te schrijven aan de maatregel die de Europese Centrale Bank (ECB) afkondigde 
op 27 maart 2020 (ECB/2020/19): om de door de crisis getroffen economie te ondersteunen in een 
context van grote onzekerheid die door COVID-19 wordt veroorzaakt moeten de banken hun 
vermogen in stand houden. De ECB beveelt daarom aan dat kredietinstellingen geen dividenden 
uitkeren en zich niet onherroepelijk verbinden tot het uitbetalen van dividenden voor het boekjaar 
2019 en 2020 en dat de kredietinstellingen ook afzien van het inkopen van aandelen met het oog 
op het vergoeden van de aandeelhouders. 
Rekening houdend met bovenstaande aanbeveling werd er vanwege Argenta Bank en 
Verzekeringsgroep geen dividend uitgekeerd met betrekking tot het boekjaar 2019.  Het uitblijven 
van dit dividend heeft een sterke afname van het financieel resultaat tot gevolg. 

 Risico’s verbonden aan een “bail-in”: ingevolge de Europese herstel- en afwikkelingsrichtlijn die 
sinds 1 januari 2016 in Belgisch recht werd omgezet, moet een bank in moeilijkheden in de eerste 
plaats gered worden door haar aandeelhouders en schuldeisers ("bail-in"). Vermits Argenta BVg 
het belangrijkste investeringsproject van Argen-Co is en zal blijven, is deze richtlijn rechtstreeks op 
Argen-Co van toepassing. 

 Regulatoir risico: de prudentiële behandeling door de Nationale Bank van België en de Europese 
toezichthoudende autoriteiten van coöperatieve ondernemingen die aandeelhouder zijn van 
kredietinstellingen is momenteel onzeker. Argen-Co is onderworpen aan het risico dat er nieuwe, 



bijkomende prudentiële vereisten door de NBB of de Europese toezichthoudende autoriteiten 
worden opgelegd opdat coöperatief kapitaal zich blijft kwalificeren als Tier 1 vermogen. 

 Risico’s verbonden aan de toegang en het behoud van vennoten: Argen-Co is voor haar 
werkingsmiddelen aangewezen op coöperatief kapitaal. Als in de toekomst de omstandigheden 
dusdanig evolueren dat een significante groep vennoten gebruik wil maken van het recht om uit 
te treden, kunnen de werkingsmiddelen van Argen-Co worden aangetast. Dat recht wordt in de 
statuten enigszins ingeperkt. 

 Risico’s verbonden aan de vennotenvoordelen: Argen-Co kan niet garanderen dat de huidige 
vennotenvoordelen in de toekomst behouden kunnen blijven en, in het negatieve geval, een 
gelijkwaardig vennotenvoordeel bij een alternatieve partneronderneming gevonden kan worden. 

Risicofactoren eigen aan Argenta BVg, de onderneming waarin Argen-Co participeert: 

Wegens haar activiteiten wordt Argenta Groep, waarin Argen-Co participeert, blootgesteld aan 
verschillende risico’s. Het marktrisico, inclusief het algemene en specifieke renterisico, vormt het 
voornaamste risico. Andere belangrijke risico’s zijn de evolutie van de economische activiteit in België 
en Nederland en de risico’s verbonden aan de beperkte geografische spreiding van de 
bedrijfsactiviteiten, het kredietrisico, het operationeel risico, het liquiditeitsrisico, het 
verzekeringsrisico, het strategisch risico, het businessrisico, het reputatierisico, de risico’s verbonden 
aan schuldfinanciering, en de risico’s verbonden aan wijzigingen in de wet- en regelgeving. Het niet 
onder controle houden van deze risico’s kan negatieve gevolgen hebben voor de financiële prestaties 
en reputatie van Argenta Groep en dus ook Argen-Co. 

 Het marktrisico: dit is het geheel van risico’s die verbonden zijn met de economische situatie en 
de marktomstandigheden. Zij beïnvloeden rechtstreeks de inkomstenstroom van de Argenta 
Groep. De voornaamste componenten van het marktrisico zijn: 

o Veranderingen in de rentevoeten. Deze hebben invloed op het resultaat van de Argenta Groep 
en op de eigenvermogenspositie omdat een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie erin 
bestaat middelen op korte tot middellange termijn – hoofdzakelijk via spaar- en 
termijndeposito’s geplaatst door retail cliënteel – aan te trekken en deze te herinvesteren via 
diverse vormen van kredieten en beleggingen. 

o De kredietspread. Deze bepaalt in belangrijke mate het rendement op de 
investeringsportefeuille. De evolutie en de schommelingen van de kredietspread zijn vaak markt 
gedreven en worden bepaald door andere factoren dan deze die verband houden met de 
kredietwaardigheid van de emittent. 

 Het kredietrisico: het risico dat een tegenpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 
Dit kan het gevolg zijn van insolventie van een cliënt of tegenpartij. Dit risico ontstaat zowel bij de 
traditionele kredietverlening als bij beleggingsactiviteiten. Het kredietrisico van Argenta BVg is 
hoger omwille van de geografische concentratie: de activiteiten van de Argenta Groep alsmede 
haar kredietportefeuille concentreren zich hoofdzakelijk op de particulieren en geografisch focust 
Argenta BVG zich op België en Nederland. 

 Het liquiditeitsrisico: het risico dat onvoldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om te voldoen aan 
de financiële verplichtingen wanneer deze vervallen. Het onvermogen van een instelling, de 
respectieve entiteiten van Argenta BVg inbegrepen, om te anticiperen op en rekening te houden 
met onvoorziene dalingen of wijzigingen van de financieringsbronnen, kan gevolgen hebben voor 
het vermogen van een instelling om haar verplichtingen na te komen wanneer zij verschuldigd zijn. 

 Het operationele risico’s zoals het falen van interne processen, mensen (fraude, fouten van 
werknemers) en systemen (zoals systeemuitval) of ten gevolge van externe gebeurtenissen 
(natuurrampen, cybercriminaliteit, defecten aan externe systemen…). 



 Verzekeringstechnisch risico: het risico dat voortvloeit uit de onzekerheid over de frequentie en 
de omvang van verzekerde schadegevallen. 

 Businessrisico: het risico waarbij de huidige en toekomstige winsten en kapitaal beïnvloed worden 
door veranderingen in businessvolumes of door veranderingen in marges en kosten. Beide worden 
veroorzaakt door veranderende externe marktomstandigheden en de onmogelijkheid om er als 
organisatie op in te spelen. 

 Strategisch risico: het risico op beïnvloeding van de huidige en toekomstige winsten en kapitaal 
door verkeerde beleidsbeslissingen, niet efficiënte implementatie van beslissingen of gebrek aan 
aanpasbaarheid (responsiveness) aan veranderende marktomstandigheden (zowel commercieel 
als financieel). 

 Regulatoir risico: de risico’s verbonden aan wijzigingen in de wet- en regelgeving. Zoals nieuwe 
verplichtingen inzake solvabiliteitsmarges, nieuwe verplichtingen inzake minimum reglementair 
kapitaal en liquiditeit. Maar ook wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de financiële 
dienstverlening kunnen de activiteiten, aangeboden producten en diensten en de waarde van 
Argenta aantasten. 

De Covid19 pandemie heeft een zware impact op onze samenleving en veroorzaakt ook een 
economische crisis. Hierdoor verhogen de meeste risico’s zoals het marktrisico, het kredietrisico en 
het operationeel risico.  Voor wat betreft het kredietrisico meldt Argenta BVg bij de bekendmaking van 
haar halfjaarlijkse resultaten in augustus 2020: “Dat er al 4.630 dossiers voor uitstel van betaling van 
een hypothecaire lening of lening op afbetaling werden goedgekeurd. Dit uitstel van betaling voor 
hypothecaire leningen en leningen op afbetaling resulteert in een eenmalig verlies van 3 miljoen euro 
(modificatieverlies). Daarnaast heeft de COVID-19-crisis ook als gevolg dat er voor 15 miljoen euro aan 
provisies voor waardevermindering aangelegd werden op de krediet- en investeringsportefeuille. De 
reële kredietverliezen zijn momenteel beperkt maar de kans op toekomstige verliezen werd met de 
daarvoor opgezette modellen berekend en geboekt.” 

De belangrijkste risico’s voor de aangeboden beleggingsinstrumenten zijn als volgt: 

 Aandelenkarakter: het geïnvesteerde bedrag maakt deel uit van het eigen vermogen van Argen-
Co, zodat in geval van ontbinding of vereffening van Argen-Co, de maatschappelijke aandelen 
slechts kunnen terugbetaald worden na aanzuivering van het passief en in de mate dat er een batig 
saldo overblijft. Argen-Co is ook niet verplicht om een dividend uit te keren en kan geen 
dividendpercentage garanderen. Bovendien is het dividendpercentage beperkt tot hetgeen is 
vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

 Terugbetalingscapaciteit van Argen-Co: de vennoten lopen een risico ten belope van de omvang 
van hun belegging dat Argen-Co hun scheidingsaandeel niet onmiddellijk of niet (geheel) kan 
uitbetalen. Dit betekent dat de vennoten het risico lopen om de nominale waarde van hun 
aandelen niet of niet volledig te recupereren. 

 Risico’s verbonden aan de waarde van de Aandelen en aan de afwezigheid van een liquide 
openbare markt: de waarde van de Aandelen kan niet dalen of stijgen ten gevolge van een 
beurswaardering. Gelet op het principe van uittreding tegen maximaal de nominale waarde 
genieten de vennoten niet mee van eventuele waardestijgingen van de participaties in eigendom 
van Argen-Co, terwijl eventuele waardedalingen van de participaties wel een invloed kunnen 
hebben op de terugbetalingscapaciteit van Argen-Co. 

 Beperkingen inzake de mogelijkheid tot vrijwillige uittreding: 
o De vrijwillige uittreding kan enkel gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar 

worden aangevraagd en de terugbetaling van het scheidingsaandeel wordt uitbetaald 
binnen de dertig (30) dagen na afloop van eerste zes (6) maanden van het boekjaar. 



o Bovendien kan de raad van bestuur van Argen-Co de uittreding in bepaalde gevallen 
weigeren, conform artikel 8 van de statuten. 

 Gebrek aan recht op het eventuele saldo bij ontbinding en/of vereffening. 
 Vennoten blijven gedurende vijf jaar na beëindiging van hun aandeelhouderschap ten belope van 

hun inbreng instaan voor de verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van 
het jaar waarin hun aandeelhouderschap ophield. 

 Geen bescherming onder het depositogarantiestelsel. 

 

DEEL II – Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten 

A. Identiteit van de uitgevende instelling 
1. Maatschappelijke zetel, rechtsvorm, Ondernemingsnummer en webadres 

Argen-Co CV is een erkende coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht. Maatschappelijke 
zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen. Kantooradres: Krijtersveld 1, 2160 Wommelgem. 
 
Ondernemingsnummer: 0823.992.630 
Webadres: www.argenco.be 
 

2. Beschrijving van de activiteiten van Argen-Co CV 
Argen-Co is een erkende coöperatieve vennootschap en is lid van de Nationale Raad voor de 
Coöperatie (NRC). Argen-Co werd opgericht in 2010 om via de werving van leden/vennoten 
coöperatieve middelen samen te brengen en deze te investeren in de Argenta Bank- en 
Verzekeringsgroep (Argenta BVg). Op datum van deze informatienota heeft Argen-Co een 
minderheidsbelang van 13,29% in Argenta BVg. 

In 2015 heeft de raad van bestuur van Argen-Co beslist om, in het kader van haar risicobeleid, 
de activa-allocatie enigszins te spreiden zowel in beleggingen die op korte termijn opnieuw in 
liquide activa kunnen omgezet worden als in investeringen op lange termijn. 

Binnen het kader van laatstgenoemde langetermijnbeleggingen en in lijn met haar streven naar 
duurzaamheid heeft Argen-Co aandacht voor diversificatie en rendement, maar houdt ook 
rekening met het maatschappelijk karakter van de projecten en het beperken van het risico. 

De vennootschap streeft haar doelstellingen na volgens de waarden en het ideaal van de 
coöperatie overeenkomstig de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer, dit alles teneinde 
de sociaal-maatschappelijke en economische belangen van haar vennoten te behartigen. 

Overzicht Investeringsportefeuille op 30/06/2020 Bedrag Percentage 
Participatie in Argenta BVg 214.386.651  91,02% 
Andere financiële vaste activa 1.562.721  0,66% 
Geldbeleggingen 19.586.104  8,32% 
Totaal 235.535.476  100,00% 

 

3. Er zijn geen personen die meer dan 5% van het kapitaal van Argen-Co CV bezitten. 
 

4. Er zijn geen transacties met vennoten of andere verbonden partijen die van wezenlijk belang 
zijn voor de uitgevende instelling. 
 



5. Identiteit van de leden van de raad van bestuur en persoon belast met het dagelijks bestuur: 

Op datum van deze informatienota zijn er vijf bestuurders in Argen-Co: 

- Rita Aerts (voorzitter), René Dhondt, Cynthia Van Hulle, Augustinus Janssen werden door de 
bijzondere en buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2015 benoemd voor een 
termijn van zes jaar. 

- Lemey nv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Lemey, benoemd op 10 
november 2016 voor een termijn van zes jaar. 

Marc de Ruijter werd aangesteld als Algemeen Directeur en belast met het dagelijks bestuur. 

6. De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd. 
 

7. De in rubriek 5 vernoemde personen hebben geen veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de 
wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen. 
 

8. Belangenconflicten: 
Argen-Co verklaart dat er geen belangenconflicten zijn tussen Argen-Co en de leden van de raad 
van bestuur, noch met verbonden ondernemingen. 
 

9. Identiteit commissaris: 
Deloitte Bedrijfsrevisoren bv o.v.v.e. CV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1930 
Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0429.053.863 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door 
de heer D. Vlaminckx. 
 

B. Financiële informatie van de uitgevende instelling 
1. De jaarrekeningen van de boekjaren opgenomen als bijlage zijn geauditeerd conform artikel 13, 

§1 van de wet van 11 juli 2018. 
 

2. De uitgevende instelling verklaart dat het werkkapitaal naar haar oordeel toereikend is om aan 
haar behoeften voor de komende twaalf maanden te voldoen. De uitgevende instelling is net 
zoals alle coöperatieve ondernemingen onderworpen aan de dubbele uitkeringstest zoals 
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (nettoactief test, art. 6:115 en 
liquiditeitstest, art. 6:116). Voor beide testen kan Argen-Co een positief resultaat voorleggen. 

 
3. Overzicht vermogen en schuldenlast: 

Op 30 juni 2020 beschikt Argen-Co over een eigen vermogen van 240.213.222 euro. 

Argen-Co heeft geen andere schulden dan deze die blijken uit haar jaarrekening per 30 juni 2020. 
Dit zijn: 

a. Handelsschulden: 19.575 euro 
b. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: 26.616 euro 
c. Overige schulden: 3.284.878 euro. Dit bedrag is de provisie voor de uit te betalen 

dividenden over het voorbije boekjaar, onder voorbehoud van goedkeuring van het 
dividendvoorstel door de algemene vergadering van 12 november 2020. 
 



4. Gebeurtenissen sinds het afsluiten van het boekjaar op 30/06/2020 die van grote betekenis 
zijn voor de financiële of commerciële situatie van Argen-Co. 
 

De ECB-aanbeveling betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19 pandemie (ECB/2020/19) 
werd op 27 juli 2020 verlengd tot minstens 1 januari 2021. Gelet op de tijdelijke aard van de maatregel 
zal de ECB de economische situatie verder beoordelen en overwegen of verdere opschorting van de 
dividenden na 1 januari 2021 wenselijk is. 

DEEL III – Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten 
 

A. Beschrijving van de aanbieding: 
a. Voorwaarden van de aanbieding; in voorkomend geval, minimumbedrag van de 

aanbieding; in voorkomend geval, minimum en/of maximumbedrag van de inschrijving 
per belegger 

i. De aangeboden aandelen betreffen aandelen van categorie B en zijn op naam. 
Deze aandelen hebben een nominale waarde van 50 euro en geven recht op 
één stem per aandeel. Het aanbod is exclusief voorbehouden voor natuurlijke 
personen. Rechtspersonen kunnen niet intekenen. 
 
Het minimumaantal is vastgelegd op 1 aandeel van categorie B, het 
maximumaantal aandelen van categorie B bedraagt 200 aandelen. Dit 
maximum betreft de totaliteit van het aantal aandelen per persoon dus 
inclusief de aandelen die de vennoot uit eerdere uitgiften verworven heeft. 
 

ii. De inschrijvingsprocedure 
De inschrijving op nieuwe aandelen gebeurt rechtstreeks en uitsluitend via 
Argen-Co CV: 

1. Voor nieuwe aandeelhouders: De kandidaat-aandeelhouder 
vervolledigt online via de website van Argen-Co CV (www.argenco.be) 
het inschrijvingsformulier, met vermelding van persoonlijke gegevens. 
Tegelijkertijd stort de inschrijver het bedrag van de Aandelen waarop 
wordt ingeschreven op het rekeningnummer van Argen-Co CV met 
vermelding van de gestructureerde mededeling die op het 
inschrijvingsformulier vermeld wordt. De intekening gebeurt op basis 
van een ondertekend formulier van intekening, dat tevens zal gelden 
als aanvraag tot aandeelhouderschap. De ondertekening van een 
aanvraag tot aandeelhouderschap houdt aanvaarding in van onder 
meer de huidige vigerende statuten van Argen-Co, alsook het huidige 
vigerende intern reglement van Argen-Co, nader omschreven in 
artikel 31 van de statuten van Argen-Co. 

2. Voor beleggers die reeds één of meerdere bestaande Aandelen 
aanhouden: bestaande aandeelhouders vervolledigen online via de 
website van Argen-Co CV (www.argenco.be) het 
inschrijvingsformulier. Tegelijkertijd schrijft de aandeelhouder het 
bedrag van de Aandelen waarop wordt ingeschreven over op het 
rekeningnummer van Argen-Co met vermelding van de 
gepersonaliseerde gestructureerde mededeling die op het 



intekenformulier vermeld wordt. Bij ontvangst van de overschrijving 
ontvangt de aandeelhouder een uittreksel uit het 
vennootschapsregister. 

De betaling van de aandelen gebeurt via een overschrijving op het 
rekeningnummer van Argen-Co CV: IBAN-nummer BE84 9731 7145 0059 met 
BIC-code ARSPBE22. 

De Aandelen moeten onmiddellijk bij intekening volstort worden. 

De Aandelen zijn op naam en worden niet fysiek geleverd. Bij ontvangst van 
de storting wordt de inschrijver een afschrift van het vennootschapsregister 
toegezonden. Dit afschrift geldt als certificaat van inschrijving. In geval van 
betwisting hebben enkel de inschrijvingen in het vennotenregister 
bewijskracht. 

Argen-Co zal de nieuwe aandelen toekennen in volgorde van de ontvangst van 
de betaling, die als definitieve intekening geldt (= toepassing van het “first 
come, first served” principe). 

Een kopie van de vermeldingen die voorkomen in het vennotenregister en die 
op hen betrekking hebben, kan worden afgeleverd aan de vennoten die dit 
vragen, in een brief gericht aan de zetel van Argen-Co. 

b. Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten 
De raad van bestuur heeft beslist om deze aanbieding te beperken tot 5.000.000 euro. 

c. Tijdschema van de aanbieding: aanvangs- en slotdatum van de aanbieding 
De inschrijvingsperiode, gedurende dewelke beleggers, kunnen inschrijven op het 
Aanbod, loopt vanaf 26/10/2020 tot  25/10/2021, onder voorbehoud van 
vervroegde afsluiting. Gedurende de gehele inschrijvingsperiode, kunnen kandidaat-
aandeelhouders permanent intekenen op de aandelen, voor zover het 
maximumbedrag van het Aanbod (5.000.000 EUR) niet wordt overschreden. 

d. Kosten ten laste van de belegger 
Er worden geen kosten noch beurstaks aangerekend voor het inschrijven of 
uitschrijven op de aandelen. Wel zal er bij uitbetaling van dividenden bij de bron 
roerende voorheffing worden ingehouden: Sinds 1 januari 2018 zijn de maatregelen 
van de programmawet van 25 december 2017 van kracht. Dit betekent dat de 
vrijstelling van inkomstenbelasting geïntegreerd werd in de algemene vrijstelling voor 
dividenden op aandelen voor de eerste schijf van 800 euro. Voortaan zal er bij de 
uitbetaling van dividenden steeds een roerende voorheffing van 30% aan de bron 
worden ingehouden. De vennoten kunnen deze roerende voorheffing recupereren voor 
de eerste schijf van 800 euro door aangifte van deze dividenden in hun 
personenbelasting. 
 

B. Redenen voor de aanbieding: 
De nieuwe uitgifte kadert in het risicobeleid van Argen-Co om haar activa allocatie 
enigszins te spreiden buiten de financiële sector. Om deze doelstelling te realiseren heeft 
Argen-Co verbintenissen aangegaan met een aantal investeringsfondsen om te 
participeren in duurzame lange termijnprojecten. De gelden van deze uitgifte dienen ter 
financiering van deze verbintenissen. 



DEEL IV – Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten 

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten 
a. Aard, categorie, munt en nominale waarde van de beleggingsinstrumenten 

De aanbieding heeft betrekking op aandelen van categorie B met een nominale 
waarde van 50 euro. De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het 
aandelenregister op naam van de vennoot. De aandelen zijn onderworpen aan de 
statuten en het intern reglement van Argen-Co CV, die kunnen geraadpleegd worden 
op de website van Argen-Co CV: www.argenco.be. 
De aandelen van categorie B kunnen enkel onderschreven worden door natuurlijke 
personen. 
 

b. Uittredingen en uitsluitingen: 
i. Uitsluitingen: 

Iedere aandeelhouder kan om een wettige reden door de raad van bestuur 
worden uitgesloten met al zijn aandelen. Het gemotiveerde voorstel tot 
uitsluiting, wordt binnen de vijftien (15) dagen na datum van het besluit aan 
de betrokken aandeelhouder overgemaakt. Dit gebeurt bij eensluidend 
afschrift overeenkomstig artikel 2:32 WVV, tenzij de aandeelhouder heeft 
aangegeven per post te communiceren in welk geval hij op de hoogte wordt 
gesteld door middel van een aangetekende brief. De betrokken 
aandeelhouder moet worden verzocht zijn eventuele opmerkingen volgens 
dezelfde schriftelijke modaliteiten mee te delen aan de raad van bestuur 
binnen de maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. 
Indien hij daar om verzoekt, zal de aandeelhouder worden gehoord door de 
raad van bestuur. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister 
zodra het voorstel tot uitsluiting in werking treedt. 
 

ii. Uittredingen van rechtswege: 
Een aandeelhouder wordt geacht van rechtswege uit te treden door 
overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding. 
Een houder van A-aandelen wordt eveneens geacht van rechtswege uit te 
treden bij verlies van de hoedanigheid van kantoorhouder van de Argenta 
Groep als gevolmachtigde agent in bank- en beleggingsdiensten en als 
verzekeringsagent, die als dusdanig is ingeschreven bij de FSMA, of de latere 
Belgische toezichthouder gelast met de inschrijving en het toezicht op de 
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten enerzijds, 
verzekeringsdiensten anderzijds. De erfgenamen of de rechtsopvolgers van 
een aandeelhouder hebben enkel recht op de waarde van het aandeel zoals 
bepaald in artikel 11 van de statuten voor het scheidingsaandeel. 
 

iii. Vrijwillige uittredingen: 
Overeenkomstig artikel 6:120 Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen kunnen aandeelhouders vrijwillig uittreden gedurende de eerste 
zes (6) maanden van ieder boekjaar. De raad van bestuur kan de uittreding 
weigeren in volgende gevallen: 
(1) indien de aandeelhouder verplichtingen heeft tegenover de vennootschap 
of indien hij bijkomend contractueel met de vennootschap is verbonden; 



(2) indien daardoor meer dan één tiende (1/10de) van de aandeelhouders of 
één tiende (1/10de) van de totaal uitgegeven aandelen in de loop van 
hetzelfde boekjaar zou wegvallen; 
(3) indien de financiële toestand van de vennootschap ingevolge de uittreding 
in het gedrang zou komen of de vereffening van de vennootschap tot gevolg 
zou kunnen hebben; 
(4) indien dit vereist is in het vennootschapsbelang, onder meer doch niet 
limitatief met het oog op een gelijke behandeling van de aandeelhouders of 
de vrijwaring van hun belangen. 
 
De raad van bestuur mag aandeelhouders echter in geen enkel geval de 
uittreding weigeren uit speculatieve overwegingen. 
 

c. Rang van de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de uitgevende 
instelling bij insolventie 
De aandelen betreffen gewone aandelen die als laatste staan in de kapitaalstructuur 
en pas na alle andere schuldeisers vergoed worden in geval van insolventie, voor zover 
er een batig saldo na betaling van de andere schuldeisers. 
 

d. Eventuele beperking van de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten 
De aandelen kunnen worden overgedragen aan derden. De overdracht kan enkel 
gebeuren indien alle rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen mee 
overgaan, na akkoord van de raad van bestuur omtrent de toetreding van de 
kandidaat-aandeelhouder conform artikel 6 en voor zover er geen inbreuk wordt 
gepleegd op het verbod van het maximaal te houden aandelen. 

 
e. Dividendbeleid 

In overeenstemming met artikel 29 van de statuten van Argen-Co CV, wordt de 
nettowinst van het boekjaar als volgt besteed: 

(i) uitkering van een dividend aan de aandeelhouders berekend op basis van het 
gestorte bedrag op hun aandelen. Indien dat bedrag voor een periode van 
minder dan één (1) jaar gestort bleef, kan de winstuitkering pro rata temporis 
gebeuren. Het toegekende percentage op de aandelen mag nooit meer zijn 
dan hetgeen is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning door de Nationale 
Raad voor de Coöperatie; 

(ii) het overschot aan de beschikbare reserve. 
 
Indien een aandeelhouder toetreedt in de loop van een boekjaar, zal hij proportioneel 
een dividend genieten volgens de volgende verhouding: aantal maanden effectief 
lidmaatschap/aantal maanden van het volledig boekjaar. Indien een aandeelhouder 
uittreedt in de loop van een boekjaar, zal hij over dat boekjaar geen dividend genieten. 
 
Het staat de algemene vergadering vrij op voorstel van de raad van bestuur andere 
reservefondsen te maken; evenzo mag zij over de ganse winst anders beschikken, 
behoudens de wettelijke voorschriften inzake de wettelijke reserve. 

De raad van bestuur doet een voorstel van dividend aan de algemene vergadering. Dit 
voorstel houdt rekening met het behaalde resultaat en haar lange termijn 



doelstellingen. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook voorgesteld 
worden om geen dividend toe te kennen. 

 
f. Datum waarop het dividend wordt uitgekeerd 

Jaarlijks zal de raad van bestuur van Argen-Co, na afsluiting van het boekjaar, op basis 
van de resultaten van Argen-Co een voorstel tot bedrag van dividend voorleggen ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering. Deze algemene vergadering vindt plaats 
op de tweede donderdag van de maand november om elf uur op de plaats zoals in de 
uitnodiging aan de vennoten zal worden medegedeeld. Na goedkeuring van het 
bedrag van het dividend en na uitvoering en kennisname van de nettoactief test 
overeenkomstig artikel 6:115 WVV door de algemene vergadering zal Argen-Co aan 
haar vennoten het dividend uitbetalen. 
Indien een vennoot uittreedt in de loop van een boekjaar, zal hij over dat boekjaar 
geen dividend genieten. 

BIJLAGE 
De jaarrekening en het verslag van de commissaris van de laatste twee boekjaren. 


