
 SOPABE-T CV              CAMPAGNE 2023 
Anspachlaan 111, bus 10 – 1000 Brussel 

Tel: 02/551.11.78   

Mail: participation@cbb.be 
 

FORMULIER   VOOR   DE   OVERDRACHT   VAN   EFFECTEN   SOPABE-T   TUSSEN   PLANTERS  

(dit formulier wordt gebruikt bij de overdracht van basiscontrat voor bieten voor de campagne 2023) 

Namen en adressen 
 

DE VERKOPER 

(overlater) 
 

M. ..................................................................................... 

 .......................................................................................... 

 .......................................................................................... 

 

Stamnummer :  ................................................................. 

 
DE KOPER 

(overnemer) 
 

M.  .............................................................................................  

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  

 

Stamnummer :  ..........................................................................  

 

Bankrekeningnr:........................................................................ 

 

Mail:...........................................................................................  
 

Tonnage overgedragen basiscontract voor bieten (hieronder “BC”) : ……………ton (bieten aan 18 )  

 

Informatie over de effecten Sopabe-T 

NB: Actuele participatiewaarde = 13,35 €/ton basiscontract voor bieten. 

 

Verklaring omtrent de verkoop van effecten Sopabe-T, betalingsverbintenissen,…  

1. De Verkoper verkoopt aan de Koper, die aanvaardt, de hierna vermelde effecten Sopabe-T waarvan hij eigenaar is. 

2. Aantal effecten die de Verkoper bezit en die hij doorverkoopt aan de Koper: 

 

a) Het aandeel B: de Verkoper verkoopt zijn maatschappelijk aandeel B van 12 €:  JA  -  NEEN. 1 

 

b) Effecten te verkopen naar rato van het overgedragen basiscontract voor bieten “BC”: 

 

Totale waarde van de verkochte effecten: BC x 13,35 €/t  = ................................... € 

 

3. Betaling: de gekozen optie aankruisen en de niet-gekozen optie doorstrepen 

 

 De Verkoper verklaart dat de Koper de tussen de partijen overeengekomen prijs rechtstreeks heeft betaald. 

  De Koper wenst de effecten te betalen via de fabriek, die het bedrag zal afhouden van de bietenbetaling op 

het ogenblik dat hem het eerste voorschot voor de campagne 2023 wordt uitbetaald.  

Hij vraagt aan Sopabe-T om het aantal verhandelde effecten en de totale waarde ervan die werd berekend op 

basis van de hierboven vermelde eenheidsprijzen te controleren. Sopabe-T zal dit bedrag meedelen aan de 

Verkoper en aan de Koper vóór 15.10.2023. Eventueel verzet moet vóór 15.11.2023 aangetekend verstuurd 

worden naar Sopabe-T. Wanneer er geen verzet wordt ingediend, dan betekent dit, dat de Koper aan de NV 

Tiense Suikerraffinaderij de opdracht geeft om het totaalbedrag meegedeeld door Sopabe-T in te houden op zijn 

bietenrekening en om het vervolgens door te storten op de rekening van de Verkoper. 

4. De interesten die vervallen op 31.12.2022 en de dividenden die vervallen op 30.11.2023 worden betaald aan de 

Verkoper. Verdere interesten en dividenden worden betaald aan de Koper. 

5. De Verkoper en de Koper geven de opdracht aan Sopabe-T om na betaling van de effecten de inschrijving van 

hun effectenoverdracht te noteren in de registers van de vennootschap. 
 

De Verkoper 

Datum: 

Handtekening: 
(laten voorafgaan door de woorden “Gelezen en goedgekeurd”) 

De Koper 

Datum: 

Handtekening: 
(laten voorafgaan door de woorden “Gelezen en goedgekeurd”) 

 
1 Heeft de Koper al een aandeel B, dan moet hij het aandeel van de Verkoper niet kopen. 



SOPABE-T CV                     

 CAMPAGNE 2023 
 

 
 

 

Participatie TS:  Welke effecten SOPABE-T?  Waarde van de effecten?  

Behoudens één enkel aandeel B uitgegeven aan de eenheidsprijs van 12,00 euro, dat de 

aansluiting bij SOPABE-T CV aantoont, bezit elke planter TS in orde met de 

participatie momenteel effecten in verhouding tot zijn basiscontract voor bieten (BC), 

hetzij: 

1 aandeel van klasse T uitgegeven aan de eenheidsprijs van 8,24 euro voor elke 

begonnen schijf van 0,6172 ton basiscontract à 18°Z 

 waarde van 13,35 euro per ton basiscontract à 18°Z. 

 

 

Aandelen van klasse B  

Het (unieke) aandeel B van 12 euro betekent de aansluiting bij de CV SOPABE-T. Om 

het te bezitten, moet men de voorwaarden naleven om toegelaten te worden als vennoot 

B. Behoudens het feit dat men planter moet zijn, veronderstelt dit dat men in orde is 

met de participatie (zie hierboven) of men het nodige doet om in orde te zijn. De 

statuten en het huishoudelijk reglement van SOPABE-T staan op de website van CBB 

(www.cbb.be) of worden via e-mail verstuurd op eenvoudig verzoek. 

 

 

Aandelen van klasse T  

Om in te schrijven op aandelen T of om er over te nemen, moet men vennoot B zijn, of 

vragen dit te worden.  

De inschrijvingsprijs van de aandelen T bedraagt momenteel 8,24 euro per aandeel, 

waarvan 0,62 euro wordt toegewezen aan de rubriek "emissiepremie", als beschikbare 

reserve. De eventuele dividenden worden betaald op 30 november.  

De betaling van de eventuele dividenden geschiedt naar aanleiding van de algemene 

vergadering van november op basis van het aandeelhoudersbestand, afgesloten in 

december van het jaar ervoor, in overeenstemming met het definitieve 

basiscontractenbestand van het desbetreffende jaar en gebruikt voor de betaling van de 

bieten. 
 
 

http://www.cbb.be/

