
     SOPABE CV               CAMPAGNE 2022 
Anspachlaan 111, bus 10 – 1000 Brussel 

Tel: 02/551.11.78  -  Fax: 02/512.19.88 
 

FORMULIER   VOOR   DE   OVERDRACHT   VAN   EFFECTEN   SOPABE   TUSSEN   PLANTERS  

(dit formulier wordt gebruikt bij de overdracht van een basisleveringscontract voor bieten voor de campagne 2022) 

Namen en adressen 
 

DE VERKOPER 

(overlater) 
 

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

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

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

Stamnummer : FNT/ ..................................... 

 
DE KOPER 

(overnemer) 
 

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

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

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

Stamnummer : FNT/ ............................... 

 
 
Tonnage overgedragen basisleveringscontract (hieronder “BC”) : .........................  ton  (bieten aan 17,5 )  

 

Informatie over de effecten Sopabe: zie keerzijde. 

NB: Actuele participatiewaarde = 8,80 €/ton bieten van de basisleveringscontract, hetzij 8,8 aandelen S (1,00 €) per 

begonnen ton basisleveringscontract voor bieten.     

 

Verklaring omtrent de verkoop van effecten Sopabe, betalingsverbintenissen,…  

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

 

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 8 €:  JA  -  NEEN.1 

 

b) Effecten te verkopen naar rato van het overgedragen basisleveringscontact “BC”: 

De Verkoper schreef in op al de participatieschijven. Hij verkoopt de effecten naar rato van de overgedragen tonnen 

bieten. 

         

Totale waarde van de verkochte effecten:  BC  X  8,80 €/ per begonnen ton basisleveringscontract voor bieten 

 

  = ..............................................................................  € 

 

3. Betaling:  

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

 

4. De dividenden die vervallen op 30.11.2022 worden betaald aan de Verkoper. Verdere dividenden worden 

betaald aan de Koper. 

 

5. De Verkoper en de Koper geven de opdracht aan Sopabe 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 CVBA                 CAMPAGNE 2022 
 

 

Participatie Iscal Sugar  :  Welke effecten SOPABE?  Waarde van de effecten?  

 

Behoudens één enkel maatschappelijk aandeel B van 8 €, bezit momenteel elke planter, in orde met de 

participatie, naar verhouding van zijn basisleveringscontract voor bieten (BC): 

▪ 8,8 maatschappelijk aandeel S (1,00 €) per begonnen ton van het basisleveringscontract voor 

bieten,  

 

       waarde van de  participatie : 8,80 €/ton BC; 

 

 

Aandeel B 

 

Het (unieke) aandeel B van 8 € betekent de aansluiting bij de CVBA SOPABE. 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 kan men schriftelijk aanvragen aan de 

vennootschap of vinden op de website www.cbb.be. 

 

Aandelen S  

 

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

worden. 

De inschrijvingsprijs van de aandelen S bedraagt momenteel 1,00 € per aandeel, waarvan 0,25 € wordt 

toegewezen aan de rubriek "emissiepremie", als onbeschikbare reserve. Het eventueel dividend wordt 

betaald op 30 november. 

De betaling van het eventueel dividend gebeurt naar aanleiding van de algemene vergadering van 

september op basis van het aandeelhoudersbestand, afgesloten in december van het jaar ervoor, in 

overeenstemming met het definitieve bestand van de basisleveringscontracten voor bieten van het 

desbetreffende jaar en gebruikt voor de betaling van de bieten. 

 

 

http://www.cbb.be/

