LOTTO SPORTS ORGANISATION
Maatschappelijke zetel: Belliardstraat 25, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0478.242.662
in de toekomstige hoedanigheid van cvba (na wijziging van de huidige rechtsvorm als nv)
(de Emittent)

14 februari 2017
Het informatiedocument dd. 3 oktober 2016 voor de aanbieding van aandelen tussen 3 oktober 2016 en 3
oktober 2017 (het Oorspronkelijke Informatiedocument) wordt vervangen door een nieuw
informatiedocument (het Nieuwe Informatiedocument).


Het Nieuwe Informatiedocument bevat de aangepaste ontwerp-statuten. Overeenkomstig de aangepaste
statuten zal de voorzitter van de raad van bestuur niet langer een doorslaggevende stem hebben.
Behoudens de aanpassing aan de statuten op dit punt, zijn er geen wijzigingen in het Nieuwe
Informatiedocument ten aanzien van het Oorspronkelijke Informatiedocument.

De aanbieding onder het nieuwe Informatiedocument zal voorgezet worden overeenkomstig de vrijstelling
van prospectusverplichting overeenkomstig artikel 18 § 1 (j) van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op
de gereglementeerde markt (de Prospectuswet).
De kandidaat-coöperanten die reeds hebben ingeschreven overeenkomstig de informatiedocumenten van
resp. 12 september 2016, 23 september 2016 en 3 oktober 2016 worden geacht om hun inschrijvingen te
handhaven, tenzij zij Lotto Sports Organisation contacteren (per aangetekende brief op het bovenstaande
adres) voor 5 maart 20171 om uitdrukkelijk te melden dat zij hun inschrijving niet langer wensen te
handhaven.
§§§
Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen kandidaat-coöperanten aandachtig het hele Nieuwe Informatiedocument evenals deze aanvulling, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen
met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Bijlage 1 van het Informatiedocument). Ook een
investering in coöperatieve aandelen zoals beschreven in dit Informatiedocument houdt risico’s in. Een
coöperant loopt zoals elke belegger in aandelen het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde
kapitaal te verliezen.
Het Nieuwe Informatiedocument en dit bericht is beschikbaar op de website www.captainsofcycling.be en op het adres
van de maatschappelijke zetel van Lotto Sports Organisation. Een afgedrukt exemplaar kan ook aangevraagd worden
per e-mail via het e-mailadres info@captainsofcycling.be of telefonisch via het nummer +32 (0)2 238 46 98. Dit
Nieuwe Informatiedocument en dit bericht is ook beschikbaar in het Frans en Engels.
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Op 23 februari 2017 werd de termijn verlengd van 26 februari tot 5 maart 2017. De Verklarende Nota van 14 februari 2017 werd aangepast om
deze aangepaste termijn te vermelden.
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LOTTO SPORTS ORGANISATION
Maatschappelijke zetel: Belliardstraat 25, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0478.242.662
in de toekomstige hoedanigheid van cvba (na wijziging van de huidige rechtsvorm als nv)
(de Emittent)

3 oktober 2016
Het informatiedocument dd. 23 september 2016 voor de aanbieding van aandelen tussen 23 september 2016
en 11 september 2017 (het Oorspronkelijke Informatiedocument) wordt vervangen door een nieuw
informatiedocument (het Nieuwe Informatiedocument).
Overeenkomstig het Nieuwe Informatiedocument zal:


de rol van de aandeelhouders die sponsoraandelen (de zogenaamde B-aandelen) aanhouden, wordt
vergroot;



de voordrachtregeling met betrekking tot bestuurders voor de categorieën C (ambassadeurs) en D
(supporters) aandelen, verdwijnen en vervangen worden door een specifiek forum: voor de vennoten in
deze categorieën kan een fan- en networkcomité, i.e. een comité met adviserende bevoegdheid dat kan
worden opgericht in de schoot van de raad van bestuur, jaarlijks minstens twee bijeenkomsten
organiseren voor overleg, zodat deze vennoten uitvoerig inspraak kunnen hebben als gangmakers van de
ploeg en hun adviezen kunnen overmaken.

De aanbieding onder het nieuwe Informatiedocument zal voorgezet worden overeenkomstig de vrijstelling
van prospectusverplichting overeenkomstig artikel 18 § 1 (j) van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op
de gereglementeerde markt (de Prospectuswet).
De kandidaat-coöperanten die reeds hebben ingeschreven overeenkomstig de informatiedocumenten van
resp. 12 september 2016 en 23 september 2016 worden geacht om hun inschrijvingen te handhaven, tenzij zij
uitdrukkelijk Lotto Sports Organisation contacteren (via het onderstaande e-mail adres) om te melden dat zij
hun inschrijving niet langer wensen te handhaven.
§§§
Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen kandidaat-coöperanten aandachtig het hele Nieuwe Informatiedocument evenals deze aanvulling, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen
met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Bijlage 1 van het Informatiedocument). Ook een
investering in coöperatieve aandelen zoals beschreven in dit Informatiedocument houdt risico’s in. Een
coöperant loopt zoals elke belegger in aandelen het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde
kapitaal te verliezen.
Het Nieuwe Informatiedocument en dit bericht is beschikbaar op de website www.captainsofcycling.be en op het adres
van de maatschappelijke zetel van Lotto Sports Organisation. Een afgedrukt exemplaar kan ook aangevraagd worden
per e-mail via het e-mailadres info@captainsofcycling.be of telefonisch via het nummer +32 (0)2 238 46 98. Dit
Nieuwe Informatiedocument en dit bericht is ook beschikbaar in het Frans en Engels.
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LOTTO SPORTS ORGANISATION
Maatschappelijke zetel: Belliardstraat 25, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0478.242.662
in de toekomstige hoedanigheid van cvba (na wijziging van de huidige rechtsvorm als nv)
(de Emittent)

23 september 2016
Het informatiedocument dd. 12 september 2016 voor de aanbieding van aandelen tussen 12 september 2016
en 11 september 2017 (het Oorspronkelijke Informatiedocument) wordt vervangen door een nieuw
informatiedocument (het Nieuwe Informatiedocument).
Overeenkomstig het Nieuwe Informatiedocument zal:


de totale tegenwaarde van de aanbieding maximaal EUR 299.999,00 bedragen; indien dit bedrag is
bereikt zal het aanbod overeenkomstig het Informatiedocument worden stopgezet en zullen voorlopig
geen verdere inschrijvingen worden aanvaard (in afwachting van een volgende fase van het project);



het maximale inschrijvingsbedrag per persoon zal EUR 1.000 bedragen; inschrijvingen boven dit bedrag
zullen voorlopig niet worden aanvaard;



de aanbieding zal voorgezet worden overeenkomstig de vrijstelling van prospectusverplichting
overeenkomstig artikel 18 § 1 (j) van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op de
gereglementeerde markt (de Prospectuswet).

Bijkomende aanbiedingen zullen uitsluitend gedaan worden indien de relevante voorwaarden zijn vervuld en
het voorwerp uitmaken van een bijkomende, afzonderlijke aanvulling op het Nieuwe Informatiedocument.
§§§
Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen kandidaat-coöperanten aandachtig het hele Nieuwe Informatiedocument evenals deze aanvulling, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen
met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Bijlage 1 van het Informatiedocument). Ook een
investering in coöperatieve aandelen zoals beschreven in dit Informatiedocument houdt risico’s in. Een
coöperant loopt zoals elke belegger in aandelen het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde
kapitaal te verliezen.
Het Nieuwe Informatiedocument en dit bericht is beschikbaar op de website www.captainsofcycling.be en op het adres
van de maatschappelijke zetel van Lotto Sports Organisation. Een afgedrukt exemplaar kan ook aangevraagd worden
per e-mail via het e-mailadres info@captainsofcycling.be of telefonisch via het nummer +32 (0)2 238 46 98. Dit
Nieuwe Informatiedocument en dit bericht is ook beschikbaar in het Frans en Engels.
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