Uitgiftevoorwaarden renteloze lotenlening uitgegeven door vzw Brugsche Rugbyclub
Renteloze lotenlening t.v.v. vzw Brugsche Rugbyclub
Ondernemingsnummer: 0882.558.260
Statuten verschenen in bijlage van het Belgisch Staatsblad van 26/7/2006
Laatste statutenwijziging verschenen in bijlage van het Belgisch Staatsblad van 4/7/2014
Maatschappelijke zetel : Wilgenroosstraat 10, 8200 Sint-Andries
Bankrekeningnummer: BE51 7380 1899 6662 – BIC: KRED BE BB

Deze uitgifte van obligaties is niet onderworpen aan de Vennootschapswet, noch aan de
regelingen van toezicht door de Commissie op het bank- en spaarwezen.
Het reglement van de uitgifte werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 4 november
2017.
Artikel 1
De uitgifte heeft tot doel de bouw te financieren van het clubhuis in de Gulden Kamer te
Brugge.
Artikel 2
De obligaties hebben elk een nominale waarde van 100,00 €. De obligaties verwerven geen
intrest.
Artikel 3
Het aantal obligaties is beperkt tot 500.
Artikel 4
Om rechtsgeldig te zijn moet elke obligatie volgende vermeldingen bevatten: het
volgnummer, de datum van verwerving, de naam, de voornaam, de woonplaats, en bij
rechtspersonen de hoedanigheid van de houder.
Artikel 5
De obligaties zijn rechtsgeldig als ze de handtekeningen dragen van drie leden van de raad
van bestuur, te weten : de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, allen in functie
op de datum van verwerving.
Artikel 6
Vanaf uiterlijk het tweede jaar na aankoop, wordt er elk jaar een aantal loten terugbetaald.
Uiterlijk na 10 terugbetalingsjaren zijn alle loten terugbetaald. Er is geen vervroegde
terugbetaling mogelijk.

Artikel 7
Het register van de obligatiehouders wordt opgesteld en bestuurd door de raad van
bestuur. Dit register wordt bewaard door de penningmeester.
Artikel 8
De obligaties zijn genummerd, op naam en niet opvraagbaar en op straf van nietigheid
verkoopbaar aan derden. Overdracht kan mits de raad van bestuur van de vzw schriftelijk
op de hoogte gesteld wordt van de naam en adres van de nieuwe begunstigde.
Artikel 9
Bij het overlijden van de natuurlijke persoon of bij het ophouden te bestaan van de
rechtspersoon zal de Raad van Bestuur de obligaties terugbetalen aan de rechthebbende.
De rechthebbende moet een schriftelijk bewijs voorleggen dat hij de wettelijke
rechthebbende is. In elk terugbetalingsjaar worden maximum 25 loten gereserveerd voor
terugbetaling n.a.v. overlijden of stopzetting. Indien dit aantal is overschreden, wordt het
uit te betalen saldo overgeheveld naar het volgend terugbetalingsjaar.
Artikel 10
Over alle niet in dit reglement voorziene gevallen beslist de raad van bestuur.
Artikel 11
De eigenaar van een deelbewijs kan op elk ogenblik afstand doen van zijn gegarandeerd
recht op terugbetaling door eenvoudige mededeling hiervan aan een bestuurslid van vzw
Brugsche Rugbyclub. Een document ter bevestiging hiervan wordt door vzw Brugsche
Rugbyclub opgemaakt.
Brugge, 4 november 2017

