
Aandelen van coöperatielid ‘C’ 
uitgegeven door Wilfried cvba 

 

Informatiefiche aandeel 
 

1. Natuur van het goed 
 

Het aangeboden goed is een aandeel. Door zich hierop in te schrijven wordt de investeerder eigenaar 
van een deel van het kapitaal van de emittent. De aandeelhouder is onderworpen aan het bedrijfsrisico 
en kan dus het geïnvesteerde kapitaal verliezen. In geval van ontbinding komt de investeerder na de 
schuldeiser aan de beurt bij de verdeling van de verkoop van de aandelen, anders gezegd, zal hij 
meestal niets kunnen recupereren.  
Het aandeel heeft een beperkte geldigheid. Zie risico’s in verband met terugbetalingsmogelijkheden.  
Als tegenprestatie geeft het aandeel recht op een aandeel in de eventuele winst van de emittent en 
de aandeelhouder ontvangt in dat geval een ingekomen genaamd dividend. Het bedrag van het 
dividend hangt af van de winst die gemaakt wordt door de emittent en de manier waarop die beslist 
om het te verdelen tussen de reserves en het uitbetalen van de aandeelhouders. Het aandeel geeft 
ook recht op een stem tijdens de algemene vergadering.  

 

2. Hoofdkenmerken van het product 

 
Emittent: Wilfried cvba 
Prijs: 100 euro 
Type aandelen: Nieuwe aandelen van categorie C ‘sympathisanten’ 

 
2 andere types aandelen vertegenwoordigen het kapitaal van 
het bedrijf maar maken geen deel uit van dit publieke voorstel: 
aandelen A ‘vast’ en aandelen B ‘investeerders’   

 
Dividendbeleid: De vennootschap ambieert niet om dividenden uit te keren. Als 

dividenden uitgekeerd zouden moeten worden onder de partners, 
zou dat gebeuren volgens de NRC-regels1.  

 
Rechten verbonden 
aan de aandelen: 

In artikel 26 van de statuten staat dat elk coöperatielid over een 
stem beschikt, onafhankelijk van het aantal aandelen dat hij 
bezit.  

1  NRC: Nationale Raad van de Coöperatieve : ‘Het dividend op het maatschappelijk kapitaal, uitgekeerd aan de vennoten, mag niet hoger zijn dan 6 procent van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing.’ 

 In hetzelfde artikel vinden we terug dat ‘Alle beslissingen van de 
algemene vergadering, waaronder ook de toelating van 
geassocieerden en de verkiezing van de voorzitters, moeten 
genomen worden met een gewone meerderheid (of een 
gekwalificeerde meerderheid indien noodzakelijk geacht door de 
statuten of de wet) van het totaal aantal stemmen van de 
coöperatieleden (vast en gewoon, samen) en een gewone 
meerderheid (of gekwalificeerde meerderheid) onder de vaste 
coöperatieleden (eigenaars van aandelen van categorie A).’ 

Samenstelling van de 
raad van bestuur: 

Artikel 15 stelt dat ‘De coöperatieve wordt bestuurd door een raad 
van bestuur bestaande uit minstens drie leden, coöperatieleden 
of niet, benoemd door de algemene vergadering. Externe 
personen kunnen ook in functie van hun specifieke competenties 
benoemd worden.  

 
2. Minstens drie bestuurders worden verkozen door gewone 

meerderheid door de vaste coöperatieleden en vanaf het 



moment dat dit bestaat, wordt minstens één bestuurder 
gekozen met gewone meerderheid door de coöperatieleden 
van de “gewone” groep.  

3. Het aantal personen van de raad van bestuur kan herzien 
worden op basis van beslissing met gewone meerderheid in 
de twee kamers. De coöperatieleden van categorie A 
moeten altijd 51% of meer dan de bestuurders kiezen.  

4. De duur van het mandaat van de bestuurders bedraagt twee 
jaar. Ze kunnen niet meer dan drie opeenvolgende 
mandaten uitvoeren. Ze kunnen te allen tijde opgeroepen 
worden door de algemene vergadering.’  

Waarde van het 
aandeel op 
30/06/2018: 

119,40 euro, de meerwaarde van de aandelen is beperkt tot 3% 
van hun nominale waarde.  

 

3. Beschrijving en doelstelling van het voorstel 

 
Type voorstel: Intekenen op aandelen 
Bedrag voorstel: 100.000 euro 
Aantal voorgestelde 
aandelen: 

1000 

Maximum aantal 
aandelen per 
investeerder: 

50 aandelen ofwel 5000 euro 

Bestemmeling van het 
voorstel: 

Retail-investeerder op het Belgische territorium 

Toekennen van het 
goed uit het voorstel 
door de emittent: 

De naamsbekendheid, de impact en de kwaliteit van het 
Wilfriedmagazine vergroten en verbeteren, het actieveld 
uitbreiden (vergaderingen, sensibiliseringscampagnes op 
scholen…) en het doelpubliek in Vlaanderen uitbreiden.  

Concreet: 

 
15.000 euro voor promotie en zichtbaarheid van het magazine  
15.000 euro voor de ontwikkeling in Vlaanderen 
70.000 euro voor een correcte verloning van journalisten, 
fotografen, vertalers, grafici, die kwaliteitsvolle inhoud voor 
Wilfried maken. 

 
  

Geldigheid voorstel: Van 16 mei tot 30 juni 2019 
Uitkering bij te veel 
geïnteresseerden: 

Terugbetaling van de laatst gekomenen. 

 

4. Beschrijving van de emittent en kerncijfers 

 
Korte beschrijving van de emittent en zijn activiteiten (sociaal doel, historiek, activiteiten) 
Wilfried cvba is een coöperatieve die opgericht werd in juni 2017 met als doel de publicatie 
van een trimestrieel tijdschrift waarin ‘de macht’ beschreven wordt (politiek, sportief en 
cultureel). Wilfried doet aan narratieve journalistiek, en zweeft tussen journalistiek, cultuur en 
literatuur, dit als tegenpool voor de logica en de flux van traditionele media. Wilfried is een 
buitenbeentje en verbreedt de focus om de grote lijnen van onze tijd te kunnen ontcijferen.  

 
Kerncijfers van de emittent: (N.A. in geval van start-up) 



  jaar n-1 (in €) 

Balans Eigen kapitaal 29.252,17 
Schulden 24.927,32 

Resultatenrekeni
ng  

Omzet  90.162,64 
Kosten 105.924 
Afschrijvingen 5100 
Winst (verlies) 
van het boekjaar 
voor belasting 

4752,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Risico’s van de investering 

 
Kredietrisico:  

De solvabiliteitsratio (bedrag van 
het eigen vermogen gedeeld door 
het balanstotaal) maakt het 
mogelijk om het aandeel van het 
eigen vermogen in verhouding tot 
het buitenlandse vermogen te 
schatten. In het algemeen wordt 
een onderneming als solvabel 
beschouwd indien het aandeel van 
het eigen vermogen in het 
balanstotaal gelijk is aan of groter 
is dan 20%. 

De solvabiliteitsratio bedraagt 54% op 30 juni 2018. 

Zie ook de kerncijfers van de emittent in punt 4. 

Kans op verlies van het totaal 
geïnvesteerde kapitaal: 

Ja 

Liquiditeitsratio: 
De algemene liquiditeitsratio 
(vlottende activa gedeeld door 
kortetermijnschulden) maakt het 
mogelijk om het vermogen van de 
structuur om zijn 
kortetermijnschulden af te wikkelen 
te schatten. Voor een commerciële 
onderneming wordt deze vanaf 1 
goed geacht. 

De liquiditeitsratio bedraagt 1,35 op 30 juni 2018.  

 

Terugbetalingsmogelijkheden: Artikel 12 van de statuten stelt: ‘Het coöperatielid dat 
zich terugtrekt, ontslag neemt of ontslagen wordt heeft 
recht op terugbetaling van diens aandeel volgens de 
balans van het boekjaar tijdens hetwelk het ontslag 
plaatsvond (…) De terugbetaling van aandelen 
gebeurt binnen de 6 maanden na de goedkeuring van 



de jaarrekening als basis voor het berekenen van het 
aandeel (…) De raad van bestuur kan van deze regel 
afwijken om te anticiperen op een overschrijving van 
een provisioneel bedrag rekening houdende met de 
beschikbare financiële middelen en om de schatkist 
van de coöperatieve niet in gevaar te brengen of te 
verhinderen dat het netto actief volgens artikel 429 van 
het Bedrijfswetboek verminderd wordt onder het vaste 
deel van het maatschappelijk kapitaal. Als een 
terugbetaling zo wordt uitgesteld, zijn er geen 
interesten op de som in afwachting van de 
terugbetaling.’ 

 
Trouwens, in artikel 367 van het Bedrijfswetboek staat: 
‘het recht om ontslag te nemen of het aandeel terug te 
trekken kan enkel in de eerste zes maanden van het 
boekjaar gebeuren’. 

Risico van prijsschommelingen 
van het aandeel: 

Ja 

Eigen risico’s van de emittent - 
governance 

Het oprichtingsteam van Wilfried beschikt over sterke 
en uiteenlopende vaardigheden (op redactioneel, 
juridisch en managementvlak) en heeft ook eersteklas 
financiële steun. In deze context is het voornaamste 
risico op governance de afhankelijkheid van het bedrijf 
van sleutelmensen, met name François Brabant, 
initiatiefnemer van het project, hoofdredacteur van 
Wilfried en belangrijkste gewicht qua redactionele 
keuzes van het tijdschrift. 

 
Eigen risico’s van de emittent - 
operationeel en commercieel  

- vertraging van de drukpers in België - 
vertraging van de markt voor gedrukte reclame 
in België - variabele kosten van de productie 
van een papieren tijdschrift - omvang van het 
potentiële publiek - retentie van lezers 

 Ondanks deze risico’s geloven we in de honger van 

het publiek naar originele media met 
kwaliteitsinformatie. Ons publiek wil de tijd nemen om 
te analyseren en een stap terug te nemen, en zal zo 
van Wilfried een succes maken. 

Eigen risico’s van de emittent - 
gelinkt aan de subsidies: 

Wilfried kreeg in 2017 en 2018 overheidssubsidies 
voor een totaalbedrag van 35.000 euro. Het 
businessplan werd opgesteld op een jaarlijkse toelage 
van 25.000 euro, maar het was onzeker of deze 
toelages zouden terugkeren en dit betekende een 
risico voor het bedrijf. 

Sinds juni 2019 komt Wilfried in aanmerking voor 
structurele hulp aan drukpers; indien nodig heeft 
Wilfried zo een zekere zekerheid voor de toekomst.  

In het kader van het openbaar beroep op het 
spaarwezen is Wilfried kandidaat om het Coop Us-
mechanisme in werking te laten treden. Dit 
mechanisme gaat uit van het Brussels Gewest en laat 
toe om de geïnvesteerde gelden door de overheid te 



laten verdubbelen. De inwerkingtreding van dit 
mechanisme werd in dit stadium nog niet 
gegarandeerd, en dit betekent eveneens een risico 
voor het bedrijf.  

Voorziene datum voor break-even Eind 2020  
 

6. Kosten 
Eventuele kosten gelinkt aan de aandelen. 



7. Samenvatting van de fiscaliteit 
 

Roerende voorheffing: Een roerende voorheffing van 30% wordt afgehouden van de 
bron van de dividenden. De particulieren die onderworpen zijn 
aan de personenbelasting worden vrijgesteld van roerende 
voorheffing op de eerste schijf van 416,50 euro dividenden. 
Voor het inkomstenjaar 2019, en belastingaangifte 2020 
bedraagt het bedrag van vrijstelling 800 euro.2 

Andere (Tax Shelter 
etc.) : 

Wilfried komt in aanmerking voor de Tax Shelter. 

 
 

8. Praktische informatie 
 

Bij klachten kan u zich wenden tot François Brabant (hello@wilfriedmag.be). 
Wanneer u niet tevreden bent, kan u contact opnemen met de Consumentenbemiddelingsdienst, North 
Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1 te 1000 Brussel (Tel.: 02 702 52 20, E-mail: 
contact@mediationconsommateur.be). 
 
Deze infofiche werd opgesteld op 20/02/2019 
Wilfried cvba, Barastraat 173-177 te 1070 Anderlecht, RPM: 676.776.324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Zie bericht aangaande automatische index van inkomstenbelasting  – Inkomstenjaar 2019, Belgisch Staatsblad van 26/01/2018 p 6591 
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