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1 Inleiding
In toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij de eer u verslag uit te
brengen over de voorgenomen verhoging op 2 mei 2018 van het kapitaal van Option NV ten belope van
21 425 116,81 EUR door inbreng in natura. De inbreng in natura bestaat uit enerzijds verschillende
schuldvorderingen en anderzijds 100% van de aandelen van Crescent NV en zal uitgevoerd worden door de
respectievelijke houders van deze schuldvorderingen (de “Kredietverstrekkers”) en aandeelhouders van
Crescent NV (de “Crescent Aandeelhouders”) zoals opgelijst in appendix 1.
De opdracht tot dit verslag luidt volgens vermeld artikel 602 als volgt:
“Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, voor vennootschappen
waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, vooraf een verslag op.
Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste
methoden van waardering. Het verslag moet aangeven of de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden,
ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de
fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het
verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
(…)”
Het doel van ons verslag is bijgevolg om aan de aandeelhouders van de vennootschap informatie te verschaffen
omtrent de toepassing van de door de bestuurders gebruikte waarderingsmethodes bij het bepalen van de
waarde van de inbreng en vast te stellen of, onder de gegeven omstandigheden, deze methodes
bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Wij hebben dus geen waardering gedaan van de inbreng noch van de als
tegenprestatie toegekende vergoeding en spreken ons niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader
van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel
gebruikt worden.
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2 Identificatie van de voorgenomen verrichting
De naamloze vennootschap Option werd opgericht 3 juli 1986 voor notaris Eric Tallon te Geetbets. De
oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 1986 onder
nummer 860819-9.
De vennootschap heeft haar maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14. Het
ondernemingsnummer van de vennootschap is 0429.375.448.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 14 879 204,55 EUR, vertegenwoordigd door 297 584 091 aandelen
zonder nominale waarde.
Volgens de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen zijn de aandeelhouders op datum van dit
verslag de volgende:
Aandeelhouders

Aantal aandelen

Jan Callewaert

51 747 973

Danlaw Inc.

50 660 748

Eric Van Zele

33 925 170

Vrij verhandelbare aandelen

161 250 200

Totaal

297 584 091

Daarnaast heeft de vennootschap op datum van dit verslag nog de volgende maximale verplichtingen tot
uitgifte van aandelen bij uitoefening van onderstaande financiële instrumenten:
Oorsprong van de verplichting

Maximaal aantal uit te geven aandelen

Warrantenplan op datum van 28 mei 2014
Warrantenplan op datum van 6 november 2015
Warrantenplan Danlaw op datum van 26 januari 2016
Converteerbare obligatieleningen 2014 zoals
gedefinieerd in sectie 3 van dit verslag
Totaal

1 195 000
675 000
17 391 304
1 802 052
21 063 356

De raad van bestuur heeft aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 mei 2018 de
volgende voorstellen gedaan:
1. Het kapitaal te verhogen met 21 425 116,81 EUR door uitgifte van 1 071 255 834 nieuwe aandelen zonder
nominale waarde om aldus het kapitaal te verhogen tot 36 304 321,36 EUR.
2. De kapitaalverhoging te realiseren door inbreng:
 door de Kredietverstrekkers van 11 300 116,81 EUR aan openstaande schuldvorderingen, dewelke zijn
ontstaan door het financieren van de vennootschap middels enerzijds de Obligatieleningen 2013, 2014
en 2015 en de daaraan verbonden opgelopen openstaande interesten (voor een bedrag van
3 297 573,63 EUR) en anderzijds de Brugfinancieringen en de daaraan verbonden opgelopen
openstaande interesten (voor een bedrag van 6 241 448,30 EUR), telkens zoals gedefinieerd in sectie 3
van dit verslag; en
 door de Crescent Aandeelhouders van 100% van de aandelen van Crescent NV, met zetel te Z.I.
Research Park 110, 1731 Zellik. Het ondernemingsnummer van Crescent NV is 0810.833.490.
De notariële akte zal opgesteld worden door Meester Vlaeminck, notaris te Antwerpen.

3

Option NV | Verslag van de commissaris inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura per 2 mei 2018

3 Beschrijving van de inbreng in natura en waardering
Zoals beschreven in het bijgevoegde ontwerpverslag van de raad van bestuur van de vennootschap, wordt er
voorgesteld om het kapitaal te verhogen met maximaal 21 425 116,81 EUR door een inbreng in natura van
enerzijds schuldvorderingen en anderzijds 100% van de aandelen van Crescent NV.

3.1

Schuldvorderingen

Option NV heeft in de voorbije jaren converteerbare obligaties uitgegeven voor in totaal 27 000 000 EUR (de
“Obligatieleningen”), waarvan er op datum van dit verslag nog 500 000 EUR in hoofdsom niet geconverteerd
werden in aandelen. Deze bestaan uit:






De converteerbare obligatielening, uitgegeven op 28 maart 2013 (“Obligatielening 2013”), bestaande uit 90
converteerbare obligaties van 100 000 EUR, waarvan op datum van dit verslag alle obligaties ofwel
geconverteerd zijn in aandelen, ofwel door middel van een eerdere inbreng in natura werden omgezet in
aandelen;
De 2014 converteerbare obligatielening, uitgegeven op 11 april 2014 (“Obligatielening 2014”), bestaande uit
120 converteerbare obligaties van 100 000 EUR, waarvan er op datum van dit verslag 5 obligaties nog niet
geconverteerd zijn in aandelen hetzij door een conversie of door middel van een eerdere inbreng in natura;
en
De 2015 converteerbare obligatielening, uitgegeven op 9 november 2015 (“Obligatielening 2015”),
bestaande uit 60 converteerbare obligaties van 100 000 EUR, waarvan op datum van dit verslag alle
obligaties ofwel geconverteerd zijn in aandelen, ofwel door middel van een eerdere inbreng in natura werden
omgezet in aandelen.

Elk van de bovenstaande obligatieleningen genereerde interesten. De gecumuleerde interesten op elk van deze
obligatieleningen werden niet mee ingebracht in de eerdere kapitaalverhogingen, maar maken deel uit van de
huidige inbreng en bedragen op datum van dit verslag 2 831 905,25 EUR.
Daarnaast heeft de Vennootschap in 2015 en 2016 individuele kredietovereenkomsten gesloten inzake
brugfinanciering, als volgt:





In 2015 voor een bedrag van 2 675
In 2016 voor een bedrag van 1 975
In 2017 voor een bedrag van 3 905
In 2018 voor een bedrag van 1 538
(samen de “Brugfinancieringen”).

000 EUR;
000 EUR;
000 EUR; en
211,56 EUR

Op 6 maart 2017 en 12 juni 2017 werden respectievelijk 432 600 EUR 1 367 400 EUR van deze
Brugfinancieringen omgezet in aandelen via twee kapitaalverhogingen door inbreng in natura. Rekening
houdende met de door de vennootschap gedane aflossingen, bedraagt het uitstaand bedrag van de
Brugfinancieringen op datum van dit verslag nog 7 968 211,56 EUR.
De voorgestelde inbreng in natura in het kapitaal van de vennootschap betreft de inbreng van de totaliteit van
de hierboven beschreven schuldvorderingen, zijnde Obligatieleningen, Brugfinancieringen en de gecumuleerde
interesten, door de Kredietverstrekkers zoals gedefinieerd in Appendix 1, voor een totaalbedrag van maximaal
11 300 116,81 EUR. Appendix 1 beschrijft hoeveel elke Kredietverstrekker inbrengt in de huidige transactie.
De in te brengen schuldvorderingen worden bepaald op een maximaal bedrag van 11 300 116,81 EUR,
aangezien op datum van dit verslag nog niet alle Kredietverstrekkers hun deel van de 2018 Brugfinanciering
effectief hebben volstort. Met name van Alychlo NV, Van Zele Holding NV, de heer Verstraeten, FDVV Consult
BVBA en VERMEC NV heeft de vennootschap de toegestane financieringen nog niet ontvangen. Indien op datum
van de bijzondere algemene vergadering deze bedragen niet werden ontvangen, wordt de voorgestelde
kapitaalverhoging verlaagd met dit deel voor deze Kredietverstrekkers, zijnde 690 569 EUR.
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De Kredietverstrekkers zijn de oorspronkelijke inschrijvers op de Obligatielening 2013, 2014 en 2015 en de
verstrekkers van de Brugfinancieringen met uitzondering van de volgende wijzigingen:





De heer Eric Van Zele verkocht de gecumuleerde interesten op de 40 converteerbare obligaties onder de
Obligatielening 2014, die hij in 2017 overnam van originele inschrijver Quaroq, aan Crescent Public Lighting;
Despiegelaere Projects NV verkocht haar 5 converteerbare obligaties ten bedrage van 500 000 EUR
nominale waarde verkregen onder de Obligatielening 2014 en de daaraan gekoppelde gecumuleerde
interesten ter waarde van 135 007,22 EUR aan de vennootschappen Hungry Duck NV (1 obligatie – totale
waarde 127 001,44 EUR) en Carpathia NV (4 obligaties – totale waarde 508 005,78 EUR); en
De brugfinanciering en gerelateerde interesten van Quaeroq cvba voor een totale waarde van 531 605,47
EUR werd vervangen door een nieuwe brugfinanciering van hetzelfde bedrag, volstort door Sainte Catherine
NV.

De in te brengen schuldvorderingen en gecumuleerde interesten zullen gewaardeerd worden tegen hun
nominale waarde, zijnde maximaal 11 300 116,81 EUR.

3.2

Aandelen Crescent NV

Crescent NV is een investeringsmaatschappij met als hoofdaandeelhouder Van Zele Holding (78% van de
aandelen). Deze vennootschap werd opgericht op 31 maart 2009 en heeft haar maatschappelijke zetel te Zellik,
Z.I. Research Park 110. Het ondernemingsnummer van de vennootschap is 0810 833 490.
Volgens het aandeelhoudersregister zijn de aandeelhouders op datum van dit verslag de volgende:
Aandeelhouders
Adysis Corp

Aantal aandelen
8 333

Edwin Bex

14 965

Jan De Schepper

11 165

Wam Consult CV

3 800

Nanninga Beheer BV

59 200

Vares NV

31 250

Baroanda BV

10 465

Intellexit BVBA*

10 750

Van Zele Holding NV*
Totaal

488 879
638 807

* Op datum van dit verslag dient een geplande overdracht van 10 750 aandelen van Intellexit BVBA naar Van
Zele Holding NV nog te worden geformaliseerd.
De voornaamste deelnemingen van Crescent NV, op datum van dit verslag, zijn:
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Innolumis Public Lighting BV, een Nederlandse vennootschap actief in smart LED lighting. De
maatschappelijke zetel is te Amersfoort, Ariane 2 en het vestigingsnummer is 000016209982.
SAIT BV, een Nederlandse vennootschap actief in radiotelecommunicatie. De maatschappelijke zetel is in
Almere, Microfoonstraat 5 en het vestigingsnummer is 000017191440.
2Invision Managed Services BV, een Nederlandse vennootschap actief in dienstverlening voor het beheer
van ICT infrastructuur. De maatschappelijke zetel is in Nuth, Mauritsstraat 11 en het vestigingsnummer is
000019937687.
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Aardingen Maro BVBA, een Belgische vennootschap actief in aanbestedende diensten. De vennootschap
heeft haar maatschappelijke zetel te Tessenderlo, Ambachtstraat 17B. Het ondernemingsnummer van de
vennootschap is 0869 920 447.

De raad van bestuur heeft zich bij deze waardering laten bijstaan door een externe deskundige. Deze
waarderingsexpert heeft om de economische waarde bepaald door de raad van bestuur te toetsen gebruik
gemaakt van drie waarderingsmethodes: de methode van prospectie multiples van vergelijkbare genoteerde
vennootschappen, enerzijds op basis van omzet en anderzijds op basis van EBITDA, en de methode van het
verdisconteren van toekomstige vrije kasstromen op basis van management projecties opgemaakt voor de
periode 2018 tot en met 2020 (hierna de ‘Discounted Cash Flow’ of ‘DCF’ methode).
De gehanteerde methoden en de daaruit voortvloeiende waarden zijn in belangrijke mate afhankelijk van de
weerhouden “Peer Group” alsmede van de veronderstelde toekomstige kasstromen. In dit verband is het van
belang de volgende elementen te weerhouden:




De bijdrage van de eindwaarde in de waardering te onderkennen;
De moeilijkheid om een voldoende representatieve peer groep samen te stellen;
De algemene onzekerheid met betrekking tot de realisatie van de toekomstprojecties.

Wij stellen op basis van onze werkzaamheden vast dat bij de peer review methode bij de selectie van
vergelijkbare vennootschappen in beperkte mate rekening gehouden met de diversiteit van de activiteiten die
Crescent NV momenteel aanstuurt. Daarnaast werd, binnen de context van de huidige transactie, de verkregen
waardering niet gecorrigeerd omwille van het niet-liquide karakter van de in te brengen aandelen.
Bij het modelleren van het DCF-model werd uitgegaan van een belangrijke stijging in zowel opbrengsten als
resultaten (en derhalve kasstromen) voor elk van de in te brengen activiteiten. Hierbij werd de verwachte
stijging voornamelijk verwacht in jaar 2 en jaar 3 van het model. Hieruit volgt dat het grootste deel van de
inbrengwaarde zich bevindt in de ‘terminal value’. De externe expert heeft de door het management
aangeleverde projecties voor waar aangenomen en niet afzonderlijk gevalideerd op juistheid en volledigheid.
Bovendien is tot op datum van dit verslag noch Crescent NV, noch een van haar dochterondernemingen
onderhevig geweest aan een wettelijke controle op de historische jaarrekeningen.
Tot slot werden de initiële werkzaamheden door de waarderingsexpert afgerond op 14 december 2017, op basis
van de management cijfers per 30 september 2017. Net voor het uitbrengen van dit verslag werd de
waardering op basis van het DCF-model geüpdatet met de management cijfers per 31 december 2017, maar
zonder update van de budgetten voor de komende 3 jaren. Dit geactualiseerde rapport werd gefinaliseerd en
ons bezorgd op 30 maart 2018, wat ons onvoldoende tijd liet om dit ten gronde te analyseren.
De raad van bestuur heeft niettemin de inschattingen en prognoses die gebruikt zijn door de waarderingsexpert
als basis voor de waardering weerhouden en bevestigd. De werkzaamheden van de deskundige resulteren in
een marktwaarde voor Cresent NV van 10,5 miljoen euro op basis van een gewogen gemiddelde van de drie
methodes met relatief meer gewicht aan de Discounted Cash Flow methode.
Ondersteund door de waardering uitgevoerd door een waarderingsexpert, waardeert de raad van bestuur van
Option NV het volledig uitstaande aandelenkapitaal van Crescent NV per 2 april 2018 op 10 125 000 EUR.
Bij het bepalen van deze waardering heeft de raad van bestuur ook rekening gehouden met de financiële
situatie van Option NV. Daarbij concluderen de bestuurders dat zonder de inbreng van de Crescent aandelen,
die als strategische partner kan functioneren, enkel de ontbinding van Option NV overblijft.
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4 De als tegenprestatie toegekende vergoeding
Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbreng ten bedrage van maximaal 21 425 116,81 EUR zullen aan
de Kredietverstrekkers en de Crescent Aandeelhouders (elk apart een ‘Inbrenger’ en samen de ‘Inbrengers’)
1 071 255 834 nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden toegekend. Deze aandelen zullen deelnemen
in de resultaten van de vennootschap vanaf uitgifte en zullen dezelfde rechten hebben als de huidige aandelen.
Per individuele Inbrenger zal het aantal nieuw uit te geven aandelen bepaald worden als het quotiënt van:



In de teller: het individuele inbrengbedrag (zoals opgenomen in Appendix 1),
In de noemer: de uitgifteprijs, zijnde 0,02 EUR,

waarbij er geen fracties van aandelen worden uitgegeven.
Het aantal nieuwe aandelen werd dus bepaald als volgt:
21 425 116,81
= 1 071 255 834 aandelen
0,02
De geplande kapitaalverhoging kan dus als volgt worden samengevat:
Toestand vóór
kapitaalverhoging*
Kapitaal

Kapitaalverhoging

Toestand na
kapitaalverhoging

14 879 204,55

21 425 116,81

36 304 321,36

Eigen vermogen

-14 715 109,29

21 425 116,81

6 710 007,52

Aantal aandelen

297 584 091

1 071 255 834

1 368 839 925

0,05

0,02

0,03

-0,05

0,02

0,00

Fractiewaarde per aandeel
Boekwaarde per aandeel

* Op basis van een door de directie (in plaats van de raad van bestuur) opgestelde ontwerp jaarrekening per
31 december 2017. De controle van deze ontwerp jaarrekening is op datum van dit verslag nog niet afgerond.
De kapitaalverhoging voorziet de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Zoals voorgeschreven door artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, beschrijft de raad van bestuur
de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders in het ontwerp van zijn
bijzonder verslag over de inbreng in natura. Wij, als commissaris, zullen een verslag opmaken zoals
voorgeschreven door artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen.
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5 Besluit
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone
algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris.
Onthoudende verklaring
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap Option NV en opgesteld op grond
van de door de partijen weerhouden methodes van waardering per 2 april 2018.
De inbreng in natura bestaat uit:



De inbreng van schuldvorderingen voor een bedrag van maximaal 11 300 116,81 EUR; en
100% van de aandelen van de vennootschap Crescent NV voor een bedrag van 10 125 000 EUR.

Op basis van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat de beschrijving van elke inbreng in natura
in het bijgevoegde ontwerpverslag van de raad van bestuur voldoet aan de vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid.
Echter, vanwege de significantie van de aangelegenheden beschreven in de sectie ‘Basis voor de onthoudende
verklaring’ van ons verslag, zijn we niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijgen om een basis te vormen voor een controleoordeel over het bedrijfseconomisch verantwoord zijn van
de weerhouden waarderingsmethodes. Bijgevolg brengen we geen oordeel uit over de inbreng in natura.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit maximaal 1 071 255 834 aandelen van de vennootschap
Option NV, zonder vermelding van nominale waarde. Het aantal aandelen is gebaseerd op een uitgifteprijs van
0,02 EUR, een prijs beneden de huidige fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap, zijnde 0,05 EUR.
Bijgevolg stellen wij vast dat de waardebepaling op basis van de door de raad van bestuur weerhouden
methodes van waardering lager is dan het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen. Zoals voorgeschreven door artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, beschrijft de raad van
bestuur de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders in het ontwerp van
haar bijzonder verslag over de inbreng in natura.
Basis voor de onthoudende verklaring
Voor de inbreng van de aandelen van de vennootschap Crescent NV heeft de raad van bestuur de
inbrengwaarde initieel vastgesteld, rekening houdend met de specifieke context waarin de inbreng in natura
plaatsvindt. Naderhand werd aan een externe waarderingsexpert gevraagd om deze inbrengwaarde te
valideren. Hiertoe werd door het management gegevens aangeleverd, die niet door de expert op juistheid en
volledigheid werden gecontroleerd. In dit kader stellen wij tevens vast dat tot op datum van dit verslag noch
Crescent NV, noch één van haar dochterondernemingen onderhevig geweest aan een wettelijke controle op de
historische jaarrekeningen.
De weerhouden inbrengwaarde voor de vennootschap Crescent NV werd gevalideerd aan de hand van een
combinatie van een ‘peer review’-methode en een ‘discounted cash flow’ (DCF) model over 3 jaren met een
eindwaarde (‘terminal value’). Bij de peer review methode werd bij de selectie van vergelijkbare
vennootschappen slechts in beperkte mate rekening gehouden met de diversiteit van de activiteiten die
Crescent NV momenteel aanstuurt. Daarnaast werd de verkregen waardering niet gecorrigeerd omwille van het
niet-liquide karakter van de in te brengen aandelen.
Bij het modelleren van het DCF-model werd uitgegaan van een belangrijke stijging in zowel opbrengsten als
resultaten (en derhalve kasstromen) voor elk van de in te brengen activiteiten. Hierbij werd de verwachte
stijging voornamelijk verwacht in jaar 2 en jaar 3 van het model. Hieruit volgt dat het grootste deel van de
inbrengwaarde zich bevindt in de terminal value, wat de algemene onzekerheid met betrekking tot de realisatie
van de toekomstprojecties nog in belangrijke mate verhoogt.
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Tot slot werden de initiële werkzaamheden door de valideringsexpert afgerond op 14 december 2017, op basis
van de management cijfers per 30 september 2017. Naderhand werd de DCF-waardering geüpdatet op basis
van de management cijfers per 31 december 2017, echter zonder update van de budgetten voor de komende 3
jaren. Dit geactualiseerde rapport werd pas gefinaliseerd en ons bezorgd op 30 maart 2018, wat ons
onvoldoende tijd liet om dit ten gronde te analyseren.
Op grond van bovenstaande elementen zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controleinformatie te verzamelen die ons zou toelaten om een uitspraak te doen over de weerhouden
waarderingsmethodes en de resulterende waarde van de inbreng van 100% van de aandelen van Cresent NV.
Derhalve onthouden wij ons ook van dergelijke uitspraak.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische normen inzake de controle van inbreng in natura.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de inbreng” van ons verslag. Wij hebben alle
deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de inbreng nageleefd, met inbegrip van
deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethodes
Wij vestigen de aandacht op het ontwerpverslag bij de inbreng in natura die is opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van
vennootschappen. As gevolg daarvan is het mogelijk dat de inbreng niet geschikt is voor een ander doel.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste 45 dagen voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd. Binnen het korte tijdbestek van onze opdracht zijn we niet in staat geweest om de
identificatie van de individuele inbrengers te bekomen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de inbreng
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag bij de inbreng in natura.
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk
voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren
van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor het opstellen van deze inbreng, de waardering en de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of
van fouten.
Bij het opstellen van de het verslag bij de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien
van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
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Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de inbreng
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(s), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methodes van waardering
leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is,
met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting (“No fairness opinion”).
Vanwege de significantie van de aangelegenheid beschreven in de sectie ‘Basis voor de onthoudende
verklaring’, zijn we echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen
om een basis voor een controleoordeel over deze inbreng in natura te verschaffen.
Zaventem, 2 april 2018
De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Nico Houthaeve
Appendix 1: Overzicht van de Kredietverstrekkers en Aandeelhouders van Crescent NV
Appendix 2: Ontwerpverslag Raad van bestuur bij de Inbreng
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Appendix 1: Overzicht van de Kredietverstrekkers en Aandeelhouders van Crescent NV
A.

De Kredietverstrekkers

Eigenaar Schuldvordering
Soudal
Ludovicus VERSTRAETEN
Ludovicus VERSTRAETEN
Ludovicus VERSTRAETEN
Johan MIC HIELS
Johan MIC HIELS
Johan MIC HIELS
Danlaw Inc
Danlaw Inc
Equimo
Maatschappij DVI (Fam. Derkinderen)
Maatschappij DVI (Fam. Derkinderen)
Maatschappij DVI (Fam. Derkinderen)
FDVV C onsult (Frank Deschuytere)
FDVV C onsult (Frank Deschuytere)
FDVV C onsult (Frank Deschuytere)
Freddy SC HROEDERS
Freddy SC HROEDERS
Freddy SC HROEDERS
Joris DE BLAISER
Joris DE BLAISER
Joris DE BLAISER
Michel DELLOYE (C ytindus)
Michel DELLOYE (C ytindus)
Jan C allewaert
Jan C allewaert
Marc C OUC KE
Marc C OUC KE
MYLEC KE MANAGEMENT ART & INVEST
MYLEC KE MANAGEMENT ART & INVEST
Nathalie BAETEN
Nathalie BAETEN
ALYC HLO
ALYC HLO
ALYC HLO
Vermec
Vermec
Vermec
Hungry Duck NV
C arpathia NV
Sainte catherine NV
C rescent Smart Lighting BV
Van Zele Holding NV
Total Bond

B.

Ooorsprong Schuldvordering
Individuele Inbrengbedrag
Obligatielening Brugfinanciering Nominale waarde Gecumuleerde interest
2015
250 000,00
0,00
2017
24 000,00
0,00
2018
116 273,72
0,00
2014
0,00
37 972,00
2017
12 000,00
0,00
2018
158 136,86
0,00
2014
0,00
18 986,01
2017
720 000,00
0,00
2015
0,00
343 561,64
2018
100 000,00
0,00
2017
36 000,00
0,00
2018
124 410,58
0,00
2014
0,00
56 958,01
2017
24 000,00
0,00
2018
16 273,72
0,00
2014
0,00
37 972,00
2017
72 000,00
0,00
2018
198 821,15
0,00
2014
0,00
113 916,02
2017
24 000,00
0,00
2018
166 273,72
0,00
2014
0,00
37 972,00
2015
0,00
2 726,15
2014
0,00
94 930,03
2016
1 775 000,00
0,00
2017
360 000,00
0,00
2018
8 136,86
0,00
2014
0,00
18 986,01
2018
24 410,58
0,00
2014
0,00
56 958,01
2018
16 273,72
0,00
2014
0,00
37 972,00
2017
1 848 000,00
0,00
2018
337 147,76
0,00
2014
0,00
436 678,10
2017
180 000,00
0,00
2018
122 052,89
0,00
2014
284 790,07
2014
100 000,00
27 001,44
2014
400 000,00
108 005,78
2015
500 000,00
31 605,47
2014
0,00
1 084 914,51
2017
605 000,00
0,00
2018
150 000,00
0,00
8 468 211,56
2 831 905,25

Nog te ontvangen
bedrag

16 273,72

16 273,72

8 136,86
24 410,58
16 273,72

337 147,76

122 052,89

150 000,00
690 569,25

Aandeelhouders van Crescent NV

Eigenaar Aandelen
Adysis C orp (Ashok Jain)
Edwin Bex
Jan De Schepper
Wam C onsult C V (Jan DS)
Nanninga Beheer BV
Vares NV (Martine Reijnaers)
Baroanda BV (Rob)
Van Zele Holding NV
Totaal
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Totaal
250 000,00
24 000,00
116 273,72
37 972,00
12 000,00
158 136,86
18 986,01
720 000,00
343 561,64
100 000,00
36 000,00
124 410,58
56 958,01
24 000,00
16 273,72
37 972,00
72 000,00
198 821,15
113 916,02
24 000,00
166 273,72
37 972,00
2 726,15
94 930,03
1 775 000,00
360 000,00
8 136,86
18 986,01
24 410,58
56 958,01
16 273,72
37 972,00
1 848 000,00
337 147,76
436 678,10
180 000,00
122 052,89
284 790,07
127 001,44
508 005,78
531 605,47
1 084 914,51
605 000,00
150 000,00
11 300 116,81

Aantal in te brengen aandelen Waarde in te brengen aandelen
8 333
132 076,86
14 965
237 193,12
11 165
176 963,66
3 800
60 229,46
59 200
938 311,57
31 250
495 308,05
10 465
165 868,76
499 629
7 919 048,52
638 807
10 125 000
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Appendix 2
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