
 

Deze publicatie bevat geen beleggingsadvies, maar dient enkel voor educatieve doeleinden.  

Praktisch: Hoe intekenen op een kapitaalverhoging?  

Op vraag van vele klanten staan we even stil bij hoe u een kapitaalverhoging moet interpreteren en hoe 
u met uw toegekende rechten al dan niet kunt intekenen op nieuwe aandelen.  

We gebruiken de kapitaalverhoging van Quest for Growth als voorbeeld. Daar gaat het om een 
kapitaalverhoging met voorkeurrechten, maar kunt u ook als niet-aandeelhouder intekenen op deze 
kapitaalverhoging.  

Hoe werkt een kapitaalverhoging met voorkeurrecht?  

Bij een kapitaalverhoging met voorkeurrecht wenst het bedrijf vers geld op te halen en geeft het 
hiervoor nieuwe aandelen uit. Bestaande aandeelhouders krijgen voorkeurrechten om op die nieuwe 
aandelen in te tekenen.  

Het bedrijf laat weten hoeveel rechten u moet hebben om in te kunnen tekenen op een bepaald aantal 
nieuwe aandelen (= verhouding).  

Laat ons even verduidelijken aan de hand van het voorbeeld van de kapitaalverhoging van Quest for 
Growth.  

Voor bestaande aandeelhouders:  

Bestaande aandeelhouders krijgen steeds een brief met meer informatie over de kapitaalverhoging en 
het instructieformulier.  

Bij deze kapitaalverhoging geven 3 rechten recht om in te tekenen op 1 nieuw aandeel aan een 
bepaalde intekenprijs (€ 7 / aandeel).  

U moet dus minimaal 3 rechten of een veelvoud van 3 rechten bezitten om met uw voorkeurrechten in 
te kunnen tekenen op de kapitaalverhoging.  

Als bestaand aandeelhouder van Quest for Growth krijgt u per aandeel dat u bezit 1 voorkeurrecht 
toegekend.  

U kunt zelf beslissen of u al dan niet uw rechten gebruikt om in te tekenen op de kapitaalverhoging.  

A. U wilt niet intekenen op de kapitaalverhoging  

• U kunt dan ofwel zelf uw rechten verkopen op de beurs (Houd rekening met de gebruikelijke 
transactiekosten en beurstaksen!).  

• U beslist de rechten te houden en krijgt per voorkeurrecht een restwaarde uitbetaald die gelijk 
is aan de slotkoers van het voorkeurrecht (exclusief kosten).   

B. U wilt intekenen op de kapitaalverhoging  
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• Bezit u exact een veelvoud van 3 qua aandelen en dus qua rechten?  

Aangezien er 3 rechten nodig zijn om in te tekenen op 1 nieuw aandeel, hebt u een veelvoud van 3 
rechten nodig om op nieuwe aandelen te kunnen intekenen.  

In dat geval kunt u volledig intekenen.  

• Hebt u geen veelvoud van 3 qua aandelen en dus qua rechten?  

Dan hebt u twee opties:  

1) U tekent in voor het veelvoud van 3 rechten dat u bezit. De rechten die u dan over hebt, kunt u 
verkopen of houden. Als u de niet-uitgeoefende rechten houdt, krijgt u op het einde van de 
inschrijvingsperiode een restwaarde voor die rechten uitbetaald die gelijk is aan de slotkoers van het 
voorkeurrecht, exclusief kosten.     

Als u de overige voorkeurrechten verkoopt via het Bolero-platform tijdens de intekenperiode, houd dan 
zeker rekening met de kosten die hiermee gepaard gaan. Het is mogelijk dat uw verkooporder niet 
wordt uitgevoerd omdat er weinig of geen verhandeling is.  

2.) U koopt extra voorkeurrechten bij zodat u een veelvoud van 3 rechten bezit.  

U kunt rechten bijkopen om tot een veelvoud van 3 rechten te komen.  

U kunt deze rechten kopen tijdens de inschrijvingsperiode via het Bolero-platform (Zoek op de isin-code 
van het recht, in dit voorbeeld: BE0970149523). Houd zeker rekening met de gebruikelijke 
transactiekosten, beurstaks,… !  

Belangrijk: vergeet nadien uw instructie niet door te geven aan de Bolero Orderdesk als u deze 
bijgekochte rechten wilt uitoefenen om nieuwe aandelen te bekomen.  

• Intekenen op het niet-ingeschreven saldo aandelen  

Bij heel wat kapitaalverhogingen worden de niet-uitgeoefende voorkeurrechten na de 
inschrijvingsperiode via een private placement aan institutionele investeerders verkocht.  

Bij de kapitaalverhoging van Quest for Growth kunnen ook particuliere beleggers/niet-aandeelhouders 
intekenen op de kapitaalverhoging.  

Als niet alle voorkeurrechten worden uitgeoefend door de aandeelhouders van Quest for Growth, 
ontstaat er een niet-ingeschreven saldo aandelen dat beschikbaar is voor toewijzing aan investeerders 
die bijkomende aandelen hebben gevraagd. De definitieve prijs voor deze bijkomende aandelen wordt 
vastgesteld op 11 mei 2016 en zal samengesteld zijn uit de uitgifteprijs van € 7 verhoogd met de 
aankoopprijs van 3 voorkeurrechten, zijnde de slotkoers van het voorkeurrecht op 11 mei 2016 (excl. 
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beurstaks) . De totale prijs per nieuw aandeel dat u aanvraagt zonder voorkeurrechten zal evenwel niet 
hoger zijn dan € 8,86 (excl. beurstaks). 

Op deze nieuwe aandelen kunt u tijdens de inschrijvingsperiode online intekenen via het Bolero-
platform of de Bolero iPad-app of telefonisch via de Bolero Orderdesk (0800/628.16). Klik hiervoor op de 
banner op de homepage van het Bolero-platform of de iPad-app en vervolgens op de knop “Teken nu 
in”. Als bij de afsluiting van de inschrijvingsperiode het aantal aangevraagde aandelen hoger is dan het 
aantal dat beschikbaar is, kan uw aanvraag wel verminderd worden.  

Voor niet-bestaande aandeelhouders:  

Bij de meeste kapitaalverhogingen met voorkeurrecht kunnen enkel bestaande aandeelhouders of 
andere houders van voorkeurrechten intekenen op de kapitaalverhoging en worden niet-uitgeoefende 
rechten via een private placement verkocht aan institutionele investeerders.  

Bij Quest for Growth is dat niet het geval en kunt u ook als u momenteel geen aandelen hebt van Quest 
for Growth, intekenen op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging.  

Als niet alle voorkeurrechten worden uitgeoefend door de aandeelhouders van Quest for Growth, 
ontstaat er een niet-ingeschreven saldo aandelen dat beschikbaar is voor toewijzing aan investeerders 
die bijkomende aandelen hebben gevraagd. De definitieve prijs voor deze bijkomende aandelen wordt 
vastgesteld op 11 mei 2016 en zal samengesteld zijn uit de uitgifteprijs van € 7 verhoogd met de 
aankoopprijs van 3 voorkeurrechten, zijnde de slotkoers van het voorkeurrecht op 11 mei 2016 (excl. 
beurstaks) . De totale prijs per nieuw aandeel dat u aanvraagt zonder voorkeurrechten zal evenwel niet 
hoger zijn dan € 8,86 (excl. beurstaks). 

Op deze nieuwe aandelen kunt u tijdens de inschrijvingsperiode online intekenen via het Bolero-
platform of de Bolero iPad-app of telefonisch via de Bolero Orderdesk (0800/628.16). Klik hiervoor op de 
banner op de homepage van het Bolero-platform of de iPad-app en vervolgens op de knop “Teken nu 
in”. Als bij de afsluiting van de inschrijvingsperiode het aantal aangevraagde aandelen hoger is dan het 
aantal dat beschikbaar is, kan uw aanvraag wel verminderd worden.  

 


