
BLAD MET ESSENTIËLE BELEGGINGSINFORMATIE 
Dit crowdfundingaanbod is niet geverifieerd noch goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten of de Europese Autoriteit voor effecten en markten 
(ESMA). 
De geschiktheid van uw ervaring en kennis is niet noodzakelijk beoordeeld voordat u toegang hebt gekregen tot deze belegging. Door deze belegging 
te doen, neemt u het volledige risico op u van deze belegging, waaronder het risico van gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde geld. 
 
Risicowaarschuwing  

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw 
belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de 
Raad (*1). Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (*2). 

U ontvangt mogelijk geen rendement op uw belegging. 

Dit is geen spaarproduct en wij raden u aan niet meer dan 10 % van uw nettovermogen in crowdfundingprojecten te beleggen. 

U kunt de beleggingsinstrumenten mogelijk niet verkopen wanneer u dat wenst. Zelfs als u ze wel kunt verkopen, zult u mogelijk verlies lijden. 

(*1)  Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149). 

(*2)  Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, 
blz. 22). 
 
Precontractuele bedenktijd voor niet-ervaren belegger 

Niet-ervaren beleggers hebben recht op een bedenktijd waarin zij hun beleggingsaanbod of hun blijk van belangstelling voor het crowdfundingaanbod 
te allen tijde kunnen intrekken, zonder opgave van redenen en zonder daarvan enig nadeel te ondervinden. De bedenktijd gaat in op het moment dat de 
niet-ervaren aspirant-belegger een beleggingsaanbod doet of blijk geeft van belangstelling en verstrijkt na vier kalenderdagen. 

Het kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@spreds.com, waarin wordt aangegeven voor welke aanbieding het intrekkingsrecht 
wordt uitgeoefend, de datum van het aanbod om te investeren of van de blijk van belangstelling, het betrokken bedrag en de naam van de belegger. 
Dergelijke e-mails zullen leiden tot een annulering van het beleggingsaanbod of de blijk van belangstelling en een terugbetaling van het nominale bedrag 
van het instrument waarop is ingeschreven en van de eventuele inschrijvingskosten (gezamenlijk het "Inschrijvingsbedrag" genoemd), indien een 
betaling reeds werd uitgevoerd. 

 
Overzicht van het crowdfundingaanbod 
 

Identificatiecode van het crowdfundingaanbod 699400GU9MP5ZWYENM2700010037 
Projecteigenaar en naam van het project SHAVATAR BV (de « Onderliggende Onderneming ») – SHAVATAR 1A 

Soort aanbod en type instrument Het aanbod bestaat uit een inschrijving op Participatieve Notes (‘Equity-Linked-Notes’), 
uitgegeven door Spreds Finance, met als onderliggend actief, als doorgeefluik (‘pass through’),  
B- aandelen in SHAVATAR (het « Onderliggend Actief »). 

Financieringsdoel Het financieringsdoel is € 25.000, exclusief inschrijvingskosten. De munteenheid is in EUR. 
Uiterste datum 16/12/2022, met een mogelijke verlenging van 3 maanden tot uiterlijk 16/03/2023 

 
Deel A: Informatie over de projecteigenaar en het crowdfundingproject 

(a) Project eigenaar en crowdfundingproject 
Identiteit: SHAVATAR BV, geregistreerd bij de KBO onder nummer BE 0739.532.750 en opgericht op 12/12/2019 
Rechtsvorm: Besloten vennootschap (BV) 
Contactgegevens: Hooiberghoeve 3, 2390 Malle, hello@shavatar.me, https://www.shavatar.me/  
Eigendom: Sinds 09/01/2020 is de aandeelhoudersstructuur als volgt: 

• Ondernemers: 94%  
• imec.istart Fund: 6%  

Bestuur: Raad van bestuur: 
• Giovia BV (vertegenwoordigd door Geert Mertens): bestuurder 
• Femke Danckaers: bestuurder  
• imec.istart Partners NV (vertegenwoordigd door Tim Rootsaert): observeerder 

Dagelijks bestuur: 
• Geert Mertens: mede-oprichter en CEO (https://www.linkedin.com/in/geert-mertens)  
• Femke Danckaers: mede-oprichter en CTO (https://www.linkedin.com/in/femkedanckaers)  

(b) Verantwoordelijkheidsverklaring betreffende de informatie gegeven in dit blad met essentiële beleggingsinformatie 
De projecteigenaar verklaart dat er, voor zover hem bekend, geen informatie is weggelaten en geen wezenlijk misleidende of onnauwkeurige 
informatie wordt verstrekt. De projecteigenaar is verantwoordelijk voor het opstellen van dit blad met essentiële beleggingsinformatie.  
Binnen de projecteigenaar zijn de verantwoordelijke personen: Geert Mertens (CEO) en Femke Danckaers (CTO). De verklaring van deze 
bovengenoemde personen met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de informatie in dit blad met essentiële beleggingsinformatie 
overeenkomstig artikel 23, lid 9, van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad is opgenomen in bijlage A. 

(c) Belangrijkste activiteiten van de projecteigenaar; door de projecteigenaar aangeboden producten of diensten 
SHAVATAR reikt een helpende hand aan voor zowel de online shopper als de moderetailer. Het doet dat op basis van technologie ontwikkeld 
aan de Universiteit Antwerpen en imec. SHAVATAR visualiseert jouw 3D lichaamsvorm zonder de nood aan een scanner, maar wel met een 
gemiddelde accuraatheid van 7mm ten opzichte van een volledige lichaamsscan. Op basis van 8 eenvoudige input parameters wordt de 
lichaamsvorm gegenereerd, die voor verschillende toepassingen kan gebruikt worden. In een eerste toepassing heeft SHAVATAR deze 
kerntechnologie ingebouwd in een maat- en fitadviestool voor kledingwebshops. Die kan heel eenvoudig geïnstalleerd worden op de webshop 
van de moderetailer. Op basis van enkele eenvoudige inputs matcht SHAVATAR de lichaamsvorm van de consument met de kledingcollectie 
van het merk, op basis van de lichaamsmaattabellen van het merk, alsook de producteigenschappen van de kledingitems. 



 

Deel B: Belangrijkste kenmerken van het crowdfundingproces en de voorwaarden voor de investering 
(a) - Minimumkapitaal dat men bij deze crowdfundingaanbieding beoogt aan te trekken: € 25.000, exclusief inschrijvingskosten. 

- Aantal aanbiedingen dat door de projecteigenaar of crowdfundingdienstverlener voor het crowdfundingproject reeds is voltooid: 
 

Type aanbieding en aangeboden 
instrument 

 

Datum van voltooiing 
 

Opgehaald bedrag en 
streefbedrag 

Andere relevante informatie 

Private aanbieding – aandelen in 
SHAVATAR BV 

09/01/2020 Opgehaald bedrag: € 49.978,89 
Streefbedrag: € 49.978,89 

De befaamde accelerator 
imec.istart Fund heeft 
geïnvesteerd in deze onderneming 
en ondersteunt haar dus. 

Private aanbieding – converteerbare 
lening aan SHAVATAR BV 

18/05/2020 Opgehaald bedrag: € 40.000 
Streefbedrag: € 40.000 

Converteerbare lening van 
imec.istart Fund.  

Private aanbieding – converteerbare 
lening aan SHAVATAR BV 

21/09/2021 Opgehaald bedrag: € 75.000 
Streefbedrag: € 75.000 

Converteerbare lening van een 
private business angel.  

De door SHAVATAR gebruikte intellectuele eigendom is eigendom van de Universiteit Antwerpen en van imec. SHAVATAR heeft met deze 
partijen een licentieovereenkomst voor het gebruik van de intellectuele eigendom. 

(d) Hyperlink naar de meest recente jaarrekening van de projecteigenaar :  
De meest recente jaarrekening van de projecteigenaar kan hier gevonden worden: https://consult.cbso.nbb.be/consult-enterprise/0739532750  

(e) Belangrijkste jaarlijkse financiële cijfers en percentages van de projecteigenaar van de laatste drie jaar (voorzover beschikbaar)  
Onderstaande bedragen zijn in EUR weergegeven. 
Jaar 2019 2020 2021 
Omzet Niet van toepassing 5.125 4.309,01 
Bruto marge Niet van toepassing 5.125 4.309,01 
EBITDA Niet van toepassing -17.960,69 -12.160,19 
Operationele marge (EBIT) Niet van toepassing 27.867,07 37.806,02 
Jaarlijkse netto winst Niet van toepassing -20.921,02 -28.487,81 
Totale activa Niet van toepassing 107.158,06 142.654,33 
Nettoschuld ;  Verhouding 
schulden/eigen vermogen 

Niet van toepassing 0,76 1,56 

Verhouding tussen immateriële vaste 
activa en totale activa 

Niet van toepassing 97,82% 99,41% 
 

(f) Beschrijving van het crowdfundingproject, met inbegrip van het doel en de belangrijkste kenmerken ervan 
- Doel:  
De kledingmaatadviestechnologie is slechts een eerste use case in een model dat een veel breder potentieel heeft. SHAVATAR wil zichzelf 
verder ontwikkelen tot een platform waarop alle mogelijke partijen kunnen koppelen, die op basis van de 3D lichaamsvorm van de consument 
een waardevolle dienst of product kunnen aanbieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bike-fitting diensten, waarbij de consument automatisch 
advies krijgt over de juiste kadermaat van zijn nieuwe koersfiets, of een volledig rapport krijgt om zijn fiets zo optimaal mogelijk af te stellen in 
functie van het eigen lichaam. SHAVATAR zal hierbij verder specialiseren in het zo optimaal mogelijk in kaart brengen van de 3D avatar van 
de consument, met alle relevante eigenschappen. Het voordeel van SHAVATAR ten opzichte van bestaande oplossingen ligt voornamelijk in 
het niveau van detail waarmee gewerkt wordt, zowel op lichaamsdimensies als op kledingdimensies. Het laat een hoge accuraatheid toe bij een 
lagere foutenmarge, en biedt bovendien meer perspectieven naar de toekomst toe (denk bijvoorbeeld aan het virtueel fitten van een kledingstuk 
op je eigen lichaam). SHAVATAR’s verdienmodel is gebaseerd op de verkoop van licenties aan moderetailers en distributeurs van 
bedrijfskleding die de SHAVATAR tool installeren op hun webshop, en bestaat uit 2 elementen: 

• een éénmalige implementatiefee om het datamodel op te zetten en het maatadvies te kalibreren  
• een maandelijkse abonnementsfee, afhankelijk van het aantal maatadviestransacties 

Zie : https://www.spreds.com/compartments/10037-shavatar voor meer informatie. 
- Besteding van de opgehaalde fondsen: 

• R&D & Product Build : 51%  
51% van de opgehaalde fondsen zal worden gebruikt ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het platform. Dit omvat 
front- en backend ontwikkeling, het opzetten van een AI/machine learning model en verdere verbeteringen aan het sizing algoritme. 

• Marketing : 10%  
10% zal worden gebruikt ter ondersteuning van marketing inspanningen bij het opschalen van SHAVATAR's klantendatabase, 
voornamelijk gebaseerd op digitale marketing initiatieven om de SHAVATAR oplossing te promoten. 

• Verkoop: 24%  
24% zal worden gebruikt ter ondersteuning van de verkoopinspanningen om het klantenbestand van SHAVATAR op te schalen. 

• Juridische & financiële kosten: 8%  
8% zal worden gebruikt om juridische kosten te dekken (ervoor zorgen dat de oplossingen GDPR compliant blijven) en algemene 
financiële kosten. 

• Overige kosten: 7%  
7% aan overige kosten ter dekking van algemene bedrijfskosten (apparatuurkosten, hostingkosten, etc.). 

- Belangrijkste kenmerken:  
Deze aanbieding betreft een investering in Participatieve Notes uitgegeven door het SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance. Dit 
compartiment heeft recht op de inkomsten van het Onderliggend Actief (aandelen in SHAVATAR). Van het totale bedrag dat tijdens de 
aanbiedingsperiode wordt opgehaald,  zal € 500 per Participatieve Note worden gebruikt om het Onderliggend Actief te verwerven, voor zover 
aan de voorwaarden voor deze aanbieding is voldaan. Deze belegging komt in aanmerking voor een belastingaftrek voor Belgische beleggers 
krachtens de fiscale incentive inzake tax shelter voor start-ups. De aftrek van maximaal 45% van het totale nominaal bedrag van de Participatieve 
Notes dat belegd is, zal van toepassing zijn aangezien de Onderliggende Activa aandelen zijn in een micro-onderneming. Het totale 
belastingvoordeel is dus maximaal € 225 per Participatieve Note. Het beschikbare tax shelter budget is € 250.000.  



De beleggers worden er ook op gewezen dat beide converteerbare leningen tijdens de geplande kapitaalverhoging zullen worden omgezet in 
aandelen. 

(b) Termijn voor het bereiken van het beoogde aan te trekken kapitaal: 16/12/2022 met een mogelijke verlenging van 3 maanden. 
(c) Geplande einddatum van de aanbiedingsperiode: 16/12/2022 

Verlenging: maximum 3 maanden, tot uiterlijk 16/03/2023 
Voorwaarden voor de verlenging: Er kan beslist worden om de inschrijvingsperiode te verlengen, indien het totale bedrag van de inschrijvingen 
op 16/12/2022 minstens € 20.000 bedraagt. 
Gevolgen van de verlenging: Beleggers die hebben ingeschreven op de Participatieve Notes vóór een eventuele verlenging van de 
inschrijvingsperiode worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en hebben het recht om hun belegging gedurende 4 kalenderdagen, vanaf de 
dag van verzending van deze e-mail, terug te trekken. 
Anticipatieve sluiting: De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt. 
 Gevolgen indien het financieringsdoel niet binnen de termijn wordt opgehaald: Indien het financieringsdoel niet wordt opgehaald, worden de 
Participatieve Notes niet uitgegeven en worden alle inschrijvingen op deze aanbieding geannuleerd. Beleggers worden uiterlijk 15 werkdagen na 
de Effectieve Datum terugbetaald voor hun respectieve inschrijvingsbedrag (nominaal bedrag van de Participatieve Notes + inschrijvingskosten). 

(d) Het maximumbedrag van het aanbod: € 250.000 
(e) Het bedrag aan eigen middelen dat door de projecteigenaar is uitgetrokken voor het crowdfundingproject: Niet van toepassing. 
(f) Wijziging van de samenstelling van het kapitaal van de projecteigenaar in verband met het crowdfundingaanbod: 

De onderstaande tabel is gebaseerd op een pre-money waardering van € 1.600.000 (met name de maximale pre-money waardering voor dit project 
tijdens deze financieringsronde). 
Scenario 1: De financieringsronde bereikt haar minimale doelstellingen. Via deze aanbieding wordt het minimum opgehaald dat nodig is om de 
ronde te valideren. De ondernemers en andere investeerders investeren alleen wat ze hebben toegezegd te investeren of het verschil tussen de 
minimale doelstelling van de ronde en de investering van het SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance. 
Scenario 2: De financieringsronde bereikt haar maximale doelstellingen. Het maximumbedrag van deze aanbieding wordt bereikt en de 
ondernemers en andere investeerders investeren het verschil tussen de maximale doelstelling van de ronde en de investering van het SHAVATAR 
1A compartiment van Spreds Finance. 
De beleggers worden er op gewezen dat in deze berekeningen geen rekening is gehouden met de converteerbare leningen die tijdens de geplande 
kapitaalverhoging zullen worden omgezet in aandelen. Zie Deel F (e) voor een simulatie waarbij met deze omzettingen is rekening gehouden. 

 Nieuwe investeringen % aandelen na de investering 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 

Het SHAVATAR 1A 
compartiment van 
Spreds Finance 

€ 25.000 € 250.000 1,54% 13,51% 

Ondernemers € 0 € 0 92,55% 81,30% 
Andere investeerders € 0 € 0 5,91% 5,19% 
Totaal € 25.000 € 250.000 100% 100% 

 

 
Deel C: Risicofactoren  

Type 1 – Risico verbonden aan het project 
Risico verbonden aan de kennis van het team van de markt en correctheid van de prognoses 
Risico: Ondanks zorgvuldig uitgevoerd marktonderzoek bestaat het risico dat SHAVATAR de markt uiteindelijk overschat. Alleen al in Europa zijn er 
ongeveer 142.000 modewebwinkels. Deze hebben echter misschien niet allemaal een omvang die groot genoeg is om investeringen in technologie zoals 
SHAVATAR te rechtvaardigen, of hebben misschien andere drijfveren waardoor sizingtechnologie niet hun hoogste prioriteit heeft.  
Gevolg: Indien het team niet voldoende kennis heeft van de markt, kan het verkeerde doelstellingen zetten. Dit kan leiden tot een lagere waardering in 
het geval van een mogelijke exit omdat het businessplan niet kon worden uitgevoerd zoals gepland. In dat geval zou er een lager of zelfs onbestaand 
rendement kunnen zijn. In het ergste geval kan er zelfs sprake zijn van een vereffening en faillissement van SHAVATAR, met gedeeltelijk of volledig 
verlies van het geïnvesteerde kapitaal. 
Opmerking: SHAVATAR maakt deel uit van het imec.istart accelerator programma en wordt dus ondersteund door deze gereputeerde accelerator die een 
investering in aandelen en in een converteerbare lening heeft gedaan in SHAVATAR. SHAVATAR kan dus terugvallen op deze partner met veel ervaring 
om haar prognoses bij af te toetsen. Imec.istart is ook een observeerder in de raad van bestuur. 
Het risico verbonden aan de behoefte aan nieuwe financiering 
Risico: Gelet op de sterke groei van de onderneming, is het waarschijnlijk dat er een behoefte aan nieuwe financiering zal zijn.  
Gevolg: Enerzijds bestaat het risico dat de onderneming geen investeerders vindt, wat zou leiden tot de ontbinding of het faillissement van de 
onderneming, waardoor de belegger een deel of het geheel van zijn investering zou verliezen. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de onderneming 
nieuwe investeerders vindt, wat zal leiden tot verwatering, die nog groter zal zijn als er een lagere waardering dan diegene die nu wordt gehanteerd.  

Type 2 – Risico verbonden aan de sector 
1. Risico verbonden aan nieuwe modetechnologie 

Risico: Het risico bestaat dat de detailhandelsmarkt niet snel genoeg op de nieuwe modetechnologie overstapt. 
Gevolg: Dit kan SHAVATAR vertragen bij het realiseren van haar businessplan. 

2. Risico verbonden aan een mogelijk recessie 
Risico: In tijden van recessie hebben mensen de neiging om eerst op luxeproducten te besparen, waarbij mode een belangrijke categorie is.  
Gevolg: Dit kan financiële gevolgen hebben voor modemerken en detailhandelaren, waardoor zij hun investeringen in nieuwe technologie en ontwikkeling 
opnieuw moeten prioriteren. De budgetten kunnen dus worden verlaagd, wat negatieve gevolgen heeft voor technologiebedrijven zoals SHAVATAR.  

Type 3 - Risico in verband met de insolventie en het faillissement van de projecteigenaar 
Risico: Het risico van insolventie betekent dat SHAVATAR niet over voldoende middelen beschikt om haar betalingstermijnen te respecteren (staking 
van betalingen).  
Gevolg: Als de onderneming geen alternatieve financiering vindt (geschokt krediet), kan het failliet gaan. De insolventie of het faillissement van 
SHAVATAR kan leiden tot een lager of onbestaand rendement en in het ergste geval op een gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal.  

Type 4 - Risico van lagere, vertraagde of geen opbrengsten 
1. Risico verbonden aan het gebrek aan garanties 

Risico: Noch de aandelen van SHAVATAR noch de Participatieve Notes van het SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance bieden garanties 
op een rendement of op terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal.  



2. Risico verbonden aan het gebrek van een vast rendement 
Risico: Participatieve Notes bieden geen vast rendement. Het rendement van de Participatieve Notes hangt uitsluitend af van de prestaties van het 
Onderliggend Actief, namelijk de aandelen van SHAVATAR.  
Gevolg voor beide risico’s: Indien de voorspellingen van de projecteigenaar niet uitkomen (binnen de vooropgestelde timing), bestaat er een risico op 
een lager of onbestaand rendement en in het ergste geval op een gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal.  
Opmerking voor beide risico’s: Beleggers in Participatieve Notes dragen hetzelfde economisch risico als wanneer zij rechtstreeks als aandeelhouders 
van SHAVATAR zouden beleggen. 

Type 5 - Risico op faling van het financieringsvehikel  
Risico: Hoewel elk compartiment van Spreds Finance 'bankruptcy-remote' is ten opzichte van andere compartimenten en ten opzichte van de algemene 
verplichtingen van Spreds Finance zelf (wat betekent dat schuldeisers zich niet kunnen wenden tegen een compartiment waarop zij geen directe rechten 
hebben), , bestaat er een theoretisch risico op insolventie.  
Gevolg: Indien een dergelijke insolventie zich zou voordoen, kunnen de Notehouders worden blootgesteld aan het risico van een aanzienlijke vertraging 
in de terugvordering van hun investering. 
Opmerking: De kans dat dit risico zich voordoet is uitermate klein gelet op de structuur en organisatie van Spreds Finance, met name het 
compartimenteringmechanise en de hierboven beschreven ‘bankruptcy-remoteness’. Elke genomen deelneming in of verstrekte lening aan een 
projecteigenaar wordt geboekt in een afzonderlijk compartiment en wordt op gepaste wijze verwerkt in de boekhouding, rekening houdend met het feit 
dat de boekhouding per compartiment wordt gevoerd. Als gevolg van (i) de voorwaarden verbonden aan de uitgifte van Participatieve Notes, (ii) de 
statuten van Spreds Finance en (iii) artikel 10 van de wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse 
bepalingen inzake financiën en in afwijking van de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet van 16 december 1851 strekken de activa van een bepaald 
compartiment exclusief tot waarborg voor de rechten van de beleggers met betrekking tot dit compartiment.  

Type 6 – Risico van illiquiditeit van de investering 
1. Risico verbonden aan de afwezigheid van een georganiseerde wisselmarkt voor Participatieve Notes 

Risico: Noch de projecteigenaar noch Spreds Finance organiseert een wisselmarkt voor Participatieve Notes. Het is aldus aan de belegger zelf om een 
koper te vinden voor zijn Participatieve Notes. Gelet op het ontbreken van een wisselmarkt voor Participatieve Notes, is er geen manier om op adequate 
wijze een vergelijkende prijsmethodiek voor Participatieve Notes vast te stellen. 
Gevolg: Het is mogelijk dat een houder van Participatieve Notes geen koper kan vinden voor de Participatieve Notes die hij wil verkopen (aan de prijs 
waaraan hij wil verkopen). 
Opmerking: Het is niet de bedoeling om de Participatieve Notes te verkopen maar om het Onderliggend Actief te verkopoen, vaak ter gelegenheid van 
de verkoop van de Onderliggende Onderneming zelf (zie Bijlage B, d)). 

2. Risico verbonden aan de stemming door de algemene vergadering van houders van Participatieve Notes om te verkopen 
Risico: Elke beslissing van Spreds Finance om aandelen van SHAVATAR te verkopen, is onderworpen aan de goedkeuring van de houders van 
Participatieve Notes die ten minste 75% van de uitstaande Participatieve Notes vertegenwoordigen, tenzij Spreds Finance verplicht is deze te verkopen 
op grond van een contractuele of wettelijke bepaling.  
Gevolg: Beleggers dragen dus het risico dat de algemene vergadering van de houders van Participatieve Notes de verkoop van de participatie weigert, in 
welk geval alle beleggers aan dit besluit gebonden zijn en dus moeten wachten op het verkrijgen van de terugbetaling van de Participatieve Notes. 

3. Risico verbonden aan een investering in een jonge onderneming 
Risico: Investeren in aandelen van jonge ondernemingen brengt het risico met zich mee dat er geen koper voor de aandelen wordt gevonden, of niet tegen 
een eerlijke prijs die een marktconform rendement oplevert, of dat er niet binnen een redelijke termijn een koper wordt gevonden.  
Gevolg: Indien er geen koper wordt gevonden voor de participatie, is terugbetaling van de Participatieve Notes niet mogelijk. 
Opmerking: Spreds Finance zal in het kader van haar bevoegdheden alles in het werk stellen om de best mogelijke prijs te verkrijgen. 

Type 7 – Andere risico’s 
Risico: Spreds Finance heeft geen analyse uitgevoerd van het voorgestelde project of van de financiële situatie van de Onderliggende Onderneming. 
Gevolg: Elke belegger die overweegt in te schrijven op Participatieve Notes dient zijn eigen analyse maken van de solvabiliteit, de activiteit, de 
financiële situatie en de vooruitzichten van SHAVATAR. 
Opmerking: Elke beslissing om te investeren in Participatieve Notes moet gebaseerd zijn op een uitgebreide analyse van het project en van dit blad met 
essentiële beleggingsinformatie. Het model van Spreds Finance voorziet niet in het voorstellen van geanalyseerde projecten aan beleggers maar stelt 
beleggers in staat om te investeren op basis van de informatie die hen ter beschikking werd gelegd, nadat ze hun eigen analyses hebben gemaakt. 
Naar het beste weten van de projecteigenaar, zijn er geen andere materiële risico’s verbonden aan diens activiteiten. 

 
Deel D: Informatie over het aanbieden van effecten  

(a) Totale aantal en soort effecten  
 

 Voor deze aanbieding uitgegeven instrumenten Onderliggend Actief 
Type en soort Wanneer een investeerder investeert in het voorgestelde project, 

schrijft hij in op een instrument dat is uitgegeven door het 
SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance, met name 
Participatieve Notes (Equity-Linked-Notes). Een Participatieve 
Note is de economische spiegel van een deelneming in de 
Onderliggende Onderneming en geeft recht op hetzelfde 
rendement. Het geeft echter geen stemrecht zoals voor een 
klassieke aandeelhouders aangezien alleen het SHAVATAR 1A 
compartiment van Spreds Finance aandeelhouder wordt. 

B- Aandelen in SHAVATAR BV 
 

Munteenheid De munteenheid is in EUR. Er zullen maximum 500 
Participatieve Notes worden uitgegeven. De benaming is: 
'SHAVATAR 1A Participatieve Note'. 

De munteenheid is in EUR. 

Rang in de 
kapitaalstructuur 
bij insolventie 

Alle participatieve Notes worden uitgegeven voor hetzelfde 
nominale bedrag en geven steeds dezelfde rechten, zonder enige 
voorkeur. De rechten en rechtsmiddelen van de houders van 
Participatieve Notes zijn beperkt tot de activa van het 
SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance. 

De aandelen worden uitgegeven voor hetzelfde 
nominale bedrag en verlenen dezelfde rechten, 
zonder onderlinge voorkeur. In geval van 
vereffening van SHAVATAR zullen de 
aandeelhouders worden uitbetaald na de schuldeisers 
van de vennootschap, voor zover er een saldo is dat 
uitbetaling mogelijk maakt. 

 

(b) Inschrijvingsprijs: Elke Participatieve Note heeft een nominaal bedrag van € 500. Hierbij komt een inschrijvingskost van maximum 5% van 



het nominaal bedrag per Participatieve Note (of € 25). De totale inschrijvingsprijs van een Participatieve Note is dus maximum € 525. 
(c) Overinschrijvingen: Overinschrijvingen worden niet aanvaard voor deze aanbieding. 
(d) Voorwaarden van inschrijving en betaling 

- Afsluitingsdatum: De datum waarop de inschrijvingsperiode voor deze aanbieding daadwerkelijk eindigt (16/12/2022 of uiterlijk 16/03/2023 
indien verlengd). 

- Effectieve Datum: uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum, zijnde 16/06/2023 (of 16/09/2023 indien verlengd). 
- Opschortende voorwaarden van de aanbieding:  
De Participatieve Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum (de Effectieve Datum) wordt voldaan aan 
de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van SHAVATAR door Spreds 
Finance:  

- Het totaalbedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 25.000 en niet meer dan € 250.000. 
- De kapitaalverhoging wordt gerealiseerd op basis van een pre-money waardering van maximum € 1.600.000. 
- Spreds Finance neemt deel aan de kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Participatieve Notes van 

het SHAVATAR 1A Compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 25.000 zijn. 
- Inschrijvingsprijs: De inschrijvingsprijs wordt volledig betaald bij inschrijving op de SHAVATAR 1A Participatieve Notes. De fondsen 

worden gestort op een rekeningnummer dat bestemd is voor het compartiment SHAVATAR 1A en worden daarom bij ontvangst 
gecompartimenteerd. Zie ook: Voorwaarden verbonden aan de uitgifte van Participatieve Notes SHAVATAR 1A 
(https://www.spreds.com/compartments/10037-shavatar). 

(e) Bewaring en levering van effecten aan beleggers 
Leveringsdatum: uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum. In het geval dat één of meerdere van de opschortende voorwaarden niet zijn 
vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Participatieve Notes niet worden uitgegeven en zal de door de beleggers respectievelijke betaalde 
inschrijvingsprijs (zonder rente) uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald. Indien een investering kan plaatsvinden 
voor of op de Effectieve Datum, zal Spreds Finance aandeelhouder worden in de Onderliggende Onderneming en Participatieve Notes uitgeven. 
Op dat moment zullen beleggers een overzicht van hun investering vinden in hun online profiel en zullen zij per e-mail op de hoogte worden 
gebracht van de kapitaalverhoging. Spreds Finance kan worden gecontacteerd via info@spreds.com. De crowdfundingdienstverlener verzorgt 
geen bewaringsdiensten. 

 
Deel E: Informatie over special purpose vehicles (SPV) 

(a) Er staat een SPV tussen de projecteigenaar en de belegger, met name het SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance. 
(b) Contactgegevens van het SPV: Spreds Finance NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0538.839.354, met 

zetel te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, België. Haar website is: www.spreds.com 
 
Deel F: Rechten van beleggers 

(a) Belangrijkste rechten verbonden aan de effecten (Participatieve Notes) 
Belangrijke opmerking: de Participatieve Notes vertegenwoordigen de voorgestelde investering en hun belangrijkste rechten worden hieronder 
beschreven. De rechten in verband met het Onderliggend Actief worden beschreven in deel F (e). De Participatieve Notes geven recht op de 
inkomsten uit het Onderliggend Actief, als een pass-through. Zie ook: Voorwaarden verbonden aan de uitgifte van Participatieve Notes 
SHAVATAR 1A. (https://www.spreds.com/compartments/10037-shavatar). 
Dividendrechten: De Participatieve Notes leveren op zichzelf geen dividenden op maar geven recht op alle opbrengsten van het Onderliggend 
Actief, zoals dividenden (“Variable Opbrengsten”). Indien de Onderliggende Onderneming dividenden uitkeert aan Spreds Finance, dan zal Spreds 
Finance, 15 werkdagen na de datum waarop ze die heeft ontvangen, aan de houders van Participatieve Notes uitkeren. Deze uitkering (alsook de 
uitkering van alle mogelijke opbrengsten) vormt de enige betalingsverplichting van Spreds Finance met betrekking tot de Participatieve Notes vóór 
de vervaldatum (zijnde de datum waarop het SHAVATAR 1A compartiment definitief ophoudt met het Onderliggend Actief aan te houden) (de 
“Vervaldatum”). De betaling van vaste rente is daarom uitdrukkelijk uitgesloten. De door Spreds Finance aan houders van Participatieve Notes te 
betalen bedragen zijn in wezen variabel. Het te betalen bedrag voor elke Participatieve Note komt overeen met de verschuldigde Variabele 
Opbrengsten na aftrek van de kosten met betrekking tot het Onderliggend actief ("Netto Variabele Opbrengsten"), gedeeld door het aantal 
uitgegeven Participatieve Notes. 
Stemrechten: De algemene vergaderingen van de Participatieve Notehouders zullen worden bijeengeroepen indien besluiten genomen moeten 
wrden die de rechten of de economische positie van de Participatieve Notehouders negatief beïnvloeden, zoals een besluit tot wijziging van de 
voorwaarden van de Participatieve Notes, een besluit tot wijziging van de rechten en verplichtingen van Spreds Finance met betrekking tot de 
aandelen in SHAVATAR, een besluit die ertoe kan leiden dat de Participatieve Notehouders wordt verzocht extra geld aan Spreds Finance te betalen 
om de financiering van uitgaven te dekken. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle Participatieve Notehouders, zelfs voor 
de afwezige of dissidente Participatieve Notehouders. De algemene vergadering beraadslaagt en neemt geldig besluiten indien ten minste de helft 
van de Participatieve Notes aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, is een nieuwe oproeping vereist, en zal de 
tweede vergadering geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal uitstaande Participatieve Notes dat vertegenwoordigd is. De besluiten 
worden genomen met een meerderheid van drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Aan elke Participatieve Note is één stem 
verbonden.  
Recht op toegang van informatie: Beleggers zullen update-emails ontvangen wanneer de Onderliggende Onderneming of Spreds Finance een 
update verstuurt. 
Notificaties: Alle kennisgevingen aan de Participatieve Notehouders (met inbegrip van de oproepingen tot algemene vergaderingen van de 
Participatieve Notehouders) gebeuren geldig via e-mails die rechtstreeks naar het e-mailadres van de Participatieve Notehouder worden gestuurd. 
Door in te schrijven op de Participatieve Notes zien de Participatieve Notehouders af van elke andere mogelijke formaliteit, in het bijzonder voor 
het bijeenroepen van kennisgevingen voor algemene vergaderingen van Participatieve Notehouders. 
Voorkooprechten: Er bestaat geen voorkooprecht voor Participatieve Notes. 
Recht om te delen in de winst/het eventuele overschot van het SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance in geval van vereffening: 
Spreds Finance zal de netto opbrengsten (de "Netto Opbrengsten") terugbetalen aan de Participatieve Notehouders op de Vervaldatum. De Netto 
Opbrengsten omvatten alle bedragen die Spreds Finance ontvangt van het Onderliggend Actief, voor zover deze niet reeds zijn uitgekeerd als Netto 
Variabele Opbrengsten, verminderd met de kosten met betrekking tot het Onderliggend Actief, voor zover deze kosten niet reeds in mindering zijn 
gebracht op het moment van de betaling van de Netto Variabele Opbrengsten. Elke Participatieve Note geeft recht op een bedrag dat overeenkomt 
met de Netto Opbrengst gedeeld door het aantal Participatieve Notes. Het bedrag dat voor alle Participatieve Notes wordt afgelost, is beperkt tot 
het bedrag van de Netto Opbrengsten dat beschikbaar is in het SHAVATAR 1A compartiment op de Vervaldatum. Binnen deze limiet komt het 
overeen met de som van de volgende bedragen:  
• Het bedrag dat de Participatieve Notehouders moeten ontvangen om het totale bedrag te verkrijgen, rekening houdend met de Netto Variabele 



Opbrengsten die zij vóór de Vervaldatum hebben ontvangen, van een gekapitaliseerd jaarlijks rendement van 5% van het totale 
inschrijvingsprijs vanaf de Afsluitingsdatum tot de Vervaldatum (het "Prioriteitsbedrag"). Het Prioriteitsbedrag wordt berekend tegen een 
tarief van 1,00013368 [berekend als volgt 1,05(

!
"#$))], dat bestaat uit het totale aantal dagen vanaf de Afsluitingsdatum tot de Vervaldatum. 

Deze exponent komt overeen met het jaarlijkse rendement van 5% omgerekend naar een dagelijks rendement van 0,13368% over de looptijd 
van de investering; en 

• 80% van de waarde van het SHAVATAR 1A compartiment op de Vervaldatum boven het Prioriteitsbedrag (indien van toepassing).  
Het saldo van het SHAVATAR 1A compartiment op de vervaldatum (d.w.z. 20% van de waarde van de rekening SHAVATAR 1A boven het 
Prioriteitsbedrag) zal door Spreds Finance worden ingehouden als prestatievergoeding (indien van toepassing). 
(g) Terugvorderingsrechten: De Participatieve Notes kunnen worden geconverteerd of afgelost in aandelen van de Onderliggende Onderneming 
indien en wanneer de Vennootschap op een effectenbeurs wordt genoteerd. 

 
Deel H: Vergoedingen, informatie en verhaal 

(a) Aan de belegger in rekening gebrachte vergoedingen en door hem gemaakte kosten met betrekking tot de belegging, met inbegrip van 
administratieve kosten die voortvloeien uit de verkoop van voor crowdfunding toegelaten instrumenten  

Bedragen en percentages zijn berekend voor een hypothetische investering van € 10.000 en op jaarbasis.   
Vergoedingen, bijdragen en  

andere kosten 
Als % van het totaal geïnvesteerd bedrag in 

EUR 
Eenmalig Toegangskosten: 

inschrijvingskost 
5% 500 

Een inschrijvingskost van 5% van het nominaal bedrag van de Participatieve Notes waarop wordt ingeschreven. Het wordt 
aangerekend om de kosten in verband met de uitgifte, de opvolging en de realisatie van de investering te dekken. 
Exitkosten 0%  0 

 De crowdfundingdienstverlener rekent geen exitkosten op de Participatieve Notes. De projecteigenaar kan exitkosten 
aanrekenen. Zie Bijkomend - Overige hieronder. 

Doorlopend Niet van toepassing 0%  0 
Bijkomend Prestatievergoeding (‘carried interest’)  

van 20% op het overschot van het Prioriteitsbedrag 
3% bij een hypothetische exitprijs van € 12.000 voor 
een exit die plaatsvindt 1 jaar na de investering 

 300 

Voor zover de beleggers een gekapitaliseerd jaarlijks rendement van 5% op het totale inschrijvingsbedrag ontvangen (zijnde 
het Prioriteitsbedrag), te rekenen vanaf de Afsluitingsdatum tot aan de Vervaldag, zal 20% van het bedrag dat dit 
Prioriteitsbedrag overschrijdt aan Spreds Finance verschuldigd zijn. 
Overige bijkomende vergoedingen : Eventuele kosten van derden in verband met de exit van het Onderliggend Actief. Geen 
enkel adviseur of andere derde partij is op dit moment aangesteld en het kan dat er ook geen worden aangesteld op het 
moment van een exit, waardoor er ook geen raming van de kosten kan gedaan worden. 
Er kunnen exitkosten in rekening worden gebracht met betrekking tot het Onderliggend Actief, bijvoorbeeld kosten in verband 
met de aanstelling van een intermediair die een exit mogelijk maakt of het verstrekken van garanties aan een koper. Deze 
kosten worden gemaakt op het moment van een exit en zullen - indien zij worden gemaakt - door Spreds Finance worden 
afgetrokken van de exitprijs die zij voor het Onderliggend Actief ontvangt vóór de uitkering aan de houders van Participatieve 
Notes. Spreds Finance kan succesvergoedingen in verband met de benoeming van een M&A-agent en andere kosten die op 
de exitprijs worden aangerekend, aanvaarden, voor zover die kosten beperkt blijven tot 20% van de door Spreds Finance 
verkregen exitprijs (vóór aftrek van carried interest of andere vergoedingen voor Spreds en/of Spreds Finance). Alle andere 
exitvergoedingen in verband met het Onderliggend Actief zijn onderworpen aan de goedkeuring door de algemene 
vergadering van het SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance. Zie ook: Voorwaarden verbonden aan de uitgifte van 
Participatieve Notes SHAVATAR 1A. (https://www.spreds.com/compartments/10037-shavatar). 
Overige bijkomende vergoedingen : Kosten in verband 
met het Onderliggend Actief 

- - 

 Het SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance kan kosten, belastingen en andere uitgaven van welke aard dan ook 
maken (i) die ten laste komen van Spreds Finance in haar hoedanigheid van eigenaar van het Onderliggend Actief of die 
anderszins noodzakelijk zijn voor het behoud en beheer van het Onderliggend Actief, of (ii) die betrekking hebben op 
betalingen die door Spreds Finance aan alle houders van Particatieve Notes moeten worden gedaan. Dergelijke uitgaven 
kunnen worden gedaan en betaald zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van Notehouders, voor 
zover zij (i) worden opgelegd door wet- of regelgeving of (ii) voortvloeien uit het op het Onderliggend Actief toepasselijk 
belastingregime en/of de verwerving, het bezit, het behoud, het beheer, de overdracht of de vervreemding ervan door Spreds 
Finance, of op enige zekerheid of garantie van welke aard ook die in verband met het Onderliggend Actief is gesteld. Hoewel 
het bedrag van dergelijke uitgaven niet begrensd is en niet kan worden bepaald bij de uitgifte van de Notes, zal Spreds Finance 
dergelijke uitgaven niet doen als er in het SHAVATAR 1A compartiment geen geldmiddelen beschikbaar zijn om dergelijke 
uitgaven te financieren en de Notehouders geen manier van financiering van dergelijke uitgaven goedkeuren, tenzij anders 
aan de Notehouders wordt meegedeeld. Zie: Voorwaarden verbonden aan de uitgifte van Participatieve Notes SHAVATAR 
1A (https://www.spreds.com/compartments/10037-shavatar). 

 

(b) Extra informatie over het crowdfundingproject, de projecteigenaar en het SPV kan hier kosteloos worden verkregen:  
Onderwerp Bron 
SHAVATAR https://www.shavatar.me/  
Het crowdfundingproject https://www.spreds.com/compartments/10037-shavatar 
Spreds Finance https://www.spreds.com/nl/faq/voor-investeerders en email naar: info@spreds.com  

 

(c) De belegger kan een klacht indienen over de belegging of over het gedrag van de projecteigenaar of de crowdfundingdienstverlener op de 
volgende wijze: 
1. Klachten over de investering in het Onderliggend Actief en het gedrag van de projecteigenaar: e-mails kunnen worden gestuurd naar 

info@spreds.com. Spreds zal alle ontvangen vragen en opmerkingen doorsturen naar de projecteigenaar die als enige de verantwoordelijkheid 
draagt over de verstrekte informatie over het Onderliggend Actief. 

2. Klachten over het gedrag van de crowdfunding dienstverlener: e-mails kunnen worden gestuurd naar info@spreds.com. 
Meer informatie vindt u hier: https://www.spreds.com/nl/faq/investeerders/180  

 
  



Bijlage A: Verklaring betreffende het blad met essentiële beleggingsinformatie 
 
 
  



   
 

Paraph 

  

DECLARATION ON THE KEY INVESTMENT INFORMATION SHEET 

The persons responsible for the key investment information sheet are the following: 
(For natural persons: name + function 
 For legal persons: name + registered office) 
	 
    Geert Mertens – Co-Founder & CEO Shavatar 
 
Hereby,  

• I/We declare that, to the best of my/our knowledge, the information contained in the key investment information sheet is in accordance with the 
facts and that the key investment information sheet makes no omission likely to affect its import. 

• the project owner declares that, to the best of its knowledge, no information has been omitted or is materially misleading or inaccurate.  
• the project owner acknowledges and declares that it is responsible for the preparation of the key investment information sheet (and any translations 

thereof). 
 
 
Signature(s) 
(name + signature) 
 

Geert Mertens 

 

 

 

 



Bijlage B: Verderzetting van Deel F: Rechten van beleggers 
 

(a) Belangrijkste rechten verbonden aan het Onderliggend Actief (B-aandelen in SHAVATAR) 
 

(a) Dividendrechten:   
Elk aandeel geeft recht op dividenden. SHAVATAR is echter niet van plan om in de eerstvolgende jaren dividenden uit te keren. Zoals in de meeste 
jonge ondernemingen zal het toekomstige winsten gebruiken voor toekomstige groei van de onderneming. 
 

(b) Stemrechten: 
Elk aandeel geeft recht op één stem. 
 

(c) Recht op toegang van informatie: 
De volgende rapportering zal worden gedaan: 

- Op jaarbasis: de jaarrekening en commentaar op de resultaten; 
- Op ad hoc basis: alle informatie die een materieel effect op de investering kan hebben. 

 
(d) Voorkooprechten: 

Met uitzondering van vrijgestelde overdrachten (zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst) is elke voorgenomen overdracht door een 
aandeelhouder van zijn aandelen aan een derde of aan een andere aandeelhouder onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de andere 
aandeelhouders. 
 

(e) Recht om te delen in de winst/het eventuele overschot van SHAVATAR in geval van een liquidatiegebeurtenis: 
Elke aandeelhouder zal in gelijke mate profiteren van eventuele winsten/overschotten. 

 
(f) Terugvorderingsrechten: 

De aandeelhouders zijn niet gerechtigd de aflossing van hun aandelen door de onderneming te vragen. 
 

(g) Voorkeurrechten: 
Spreds Finance heeft een proportioneel voorkeurrecht op elke uitgifte van aandelen (zij het uit een inbreng in geld of in natura (bijvoorbeeld ten 
gevolge van een conversie van een lening)). 

Er is echter geen voorkeurrecht in het geval van een uitgifte van effecten (i) ingevolge de uitoefening van de anti-verwateringswarrants of de 
uitoefening van indenmnificatiewarrants, (ii) ingevolge een stock option plan voor werknemers, een aandelenbonusplan, een aandelenaankoopplan, 
een warrantenplan of enig ander management equity-programma of (iii) als gevolg van een aandelensplitsing of een soortgelijke operatie. 

(h) Aanvaarde overdrachten en/of uitgiftes van nieuwe aandelen 
Indien het bestuursorgaan en/of andere aandeelhouders van de Onderliggende Onderneming (een) medewerker(s) willen belonen voor reeds 
verrichte prestaties of willen aanmoedigen voor toekomstige prestaties (ongeacht of deze persoon als werknemer of zelfstandige prestaties verricht 
voor de vennootschap), door middel van een overdracht van (een deel van) hun aandelen of door middel van de uitgifte van nieuwe aandelen, dan 
zal Spreds Finance met deze overdracht of uitgifte instemmen, zelfs indien deze aanleiding geeft tot een voorkooprecht of (proportioneel) volgrecht 
(en aldus verzaken aan de toepassing van beide rechten), voorzover de overdracht in het kader van een aanmoediging aan een vertrouwde 
medewerker kan gezien worden. Ook Spreds Finance kan in dergelijk geval aandelen overdragen, voorzover er geen verlies van het Tax Shelter 
voordeel is (indien toepasselijk). Indien de uitgifte van nieuwe aandelen zou leiden tot een dilutie van méér dan 20% van de aandelen van de 
Onderliggende Onderneming, dan zal de beleggers gevraagd worden hierover te stemmen tijdens een algemene vergadering van Participatieve 
Notehouders. 
 

(i) Gezamelijke exit-rechten bij het optreden van een belangrijk evenement (bijvoorbeeld: verandering van controle, volgrecht…) : 
Volgplicht (Drag along) 
De aandeelhoudersovereenkomst voorziet in een volgplicht met als gevolg dat indien aandeelhouders houdende minstens 80% van de aandelen 
wensen te verkopen aan een derde, de overige aandeelhouders verplicht kunnen worden hun deelneming in SHAVATAR ook te verkopen. 
 
Volgrecht (Tag along) 
Het compartiment SHAVATAR 1A van Spreds Finance zal genieten van een volgrecht waardoor het een evenredig deel van haar deelneming in 
SHAVATAR kan verkopen wanneer een of meer aandeelhouders besluiten hun aandelen te verkopen. 
 
Voor meer informatie:  

 
Statuten SHAVATAR https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0739532750&liste=Liste  

  
(b) 
en 
(c) 

Beperkingen waaraan de effecten zijn onderworpen, met inbegrip van aandeelhoudersovereenkomsten of andere regelingen ter 
beperking of voorkoming van de overdraagbaarheid 
 

Op het niveau van de Participatieve Notes: 
Er zijn geen beperkingen op de vrije verhandelbaarheid van de Participatieve Notes. De overdracht van de Participatieve Notes is slechts 
tegenstelbaar aan Spreds Finance nadat Spreds Finance de overdracht heeft ingeschreven in het toepasselijke register van Participatory Notes, na 
een verzoek daartoe van de overdrager en de overnemer aan Spreds Finance. 
 
 



Op het niveau van het Onderliggend Actief: 
De statuten voorzien in een clausule waarbij het SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance verplicht is de voorafgaande goedkeuring te 
verkrijgen van andere aandeelhouders alvorens het diens deelneming in SHAVATAR kan verkopen. 
 
Spreds Finance zou eveneens een lock-up clausule clausule kunnen aanvaarden waarbij het aandeelhouders niet toegestaan is gedurende een 
bepaalde periode enige aandelen van SHAVATAR over te dragen voorzover de maximale duur niet meer dan 5 jaar na de investering door het 
SHAVATAR 1A compartiment van Spreds Finance bedraagt. 

(d) Mogelijkheden voor de beleggers om uit de belegging te stappen 
 
Er zijn drie mogelijkheden om uit een belegging te stappen: 
1. Alle aandelen van de Onderliggende Onderneming worden verkocht en alle aandeelhouders kunnen een uitstap realiseren.  

Voor het type investering dat via deze aanbieding wordt voorgesteld, is dit het doel. 
 
2. De belegger vindt zelf een koper voor zijn Participatieve Notes. 

Het is te allen tijde mogelijk om de Participatieve Notes aan een derde te verkopen. De projecteigenaar noch de crowdfundingdienstverlener 
organiseren hiervoor echter een secundaire markt. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de belegger om zelf een koper te vinden, met 
wie hij een verkoopprijs overeenkomt, waarna hij Spreds vraagt om het Notesregister bij te werken om deze eigendomswijziging weer te 
geven. 
 

3. Andere uitstapmogelijkheden 
Ofwel heeft Spreds Finance een direct bod ontvangen op de aandelen die zij bezit, ofwel kan Spreds Finance door toepassing van een 
volgrechtclausule haar aandelen verkopen, samen met (een) andere aandeelhouder(s). 

(e) Verdeling van eigen vermogen en stemrechten vóór en na de verhoging van eigen vermogen als gevolg van het aanbod (in de 
veronderstelling dat op alle effecten zal worden ingeschreven) 
 

De aandelen van de Onderliggende Onderneming vóór de kapitaalverhoging:  
 

Aandeelhouder % stemrechten % aandelen 
Ondernemers 96% 96% 
Andere aandeelhouders 4% 4% 

 
Het eigen vermogen van SHAVATAR bedraagt op heden € 64.979, vertegenwoordigd door 106.383 gewone aandelen, zonder toegestaan kapitaal. 
De aandelen zijn volledig volstort. 
 
De aandelen van de Onderliggende Onderneming na de kapitaalverhoging, waarbij de omzetting van twee converteerbare leningen ook 
in rekening wordt gebracht:  
 

Aandeelhouders % stemrechten % aandelen Soort aandelen 
Het SHAVATAR 1A compartiment van Spreds 
Finance 

13,51% 13,51% B 

Ondernemers 73,20% 73,20% A 
Andere aandeelhouders 13,29% 13,29% A 

 
Het eigen vermogen van SHAVATAR zal, bij een volledige inschrijving op de kapitaalverhoging, € 429.979 bedragen, vertegenwoordigd door 
185.000 aandelen (na een share split om tot 160.000 aandelen te komen vóór de inbrengen) zonder toegestaan kapitaal. De nieuwe aandelen 
zullen volledig volstort zijn. De aandelen hebben geen nominale waarde. 

 


