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FORMULIER ONDERTEKEND TERUGSTUREN 

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING OP EFFECTEN BIJ SOPABE-T CV 

 

 

   

 

 

Stamnummer:                    

Naam en adres.....................................DE INSCHRIJVER 

 

Ik ondergetekende, de heer      

                              

 

 

 

BTW nummer :                               

 

verklaar in te schrijven op de volgende effecten om ................................................... ton basiscontract 

(BC) te verwerven (ton bieten à 18°Z; zie voorwaarden op de achterzijde): 

• een aandeel van klasse B aan de eenheidsprijs van 12,00 euro*;  

• een aantal aandelen van klasse T aan de eenheidsprijs van 8,24 euro overeenkomstig een bedrag van 

13,35 euro per ton bieten in basiscontract, 

hetzij een “inschrijvingsprijs” te betalen door de inschrijver van ................................................ €  

(= ……..…..………… ton BC x 13,35 euro). 

De hieraan verbonden kosten van 2,5 procent bedragen in geval van toepassing ** .............................  €; 

 

verklaar mijn inschrijving te willen betalen via inhouding op de bietenbetaling bij het eerste voorschot 

dat de suikerfabriek mij zal uitbetalen voor mijn bietenleveringen voor de campagne 2023. 

 
Bijkomende verklaringen: 

 

a. de inschrijver draagt TS specifiek en onherroepelijk op om het volledige bedrag in te houden op het eerste voorschot 

dat TS voor de bietenleveringen 2023 betaalt; 

 

b. zonder formele betwisting per aangetekend schrijven gestuurd naar Sopabe-T uiterlijk op 1 oktober 2023 wat betreft 

het aantal onderschreven aandelen (aandelen B en T) en de inschrijvingsprijs zoals vermeld in punt 1 hierboven, 

wordt het aan Sopabe-T gegeven mandaat en de instructies aan TS als onherroepelijk en definitief beschouwd; 

 

c. Sopabe-T CV verbindt zich ertoe TS de informatie te verstrekken die deze nodig heeft om de haar gegeven instructies 

uit te voeren op de onder punt a. aangegeven wijze. 

 
De inschrijver: 

 

Datum : 

 

Handtekening : 

 

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

 

------------------- 
* Ik moet alleen op dit aandeel inschrijven als ik nog geen coöperant ben bij de coöperatieve vennootschap Sopabe-T. 

** De inschrijvingskosten van 2,5 procent moet alleen betaald worden door nieuwe of bestaande planters die op hun verzoek 

of na toepassing van de dynamiekregels geheel of gedeeltelijk door Sopabe-T werden terugbetaald. In de andere gevallen 

worden deze kosten niet aangerekend. 
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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/

