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GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de 

openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet) 
 

Leuven, België – 20 juni 2022 – 17u40, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: 

OPTI) 

 

Zoals eerder aangekondigd heeft de vennootschap op 17 juni 2022 haar kapitaal verhoogd door inbreng in 

natura van vorderingen voor een totale inbrengwaarde van 5.483.988 EUR door uitgifte van 240.995.757 

nieuwe aandelen. De totale inbrengwaarde werd voor 1.702.883 EUR toegewezen aan het kapitaal en voor 

3.781.105 geplaatst op de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.  

 

De uitgifteprijs van 0,026 EUR van de eerste kapitaalverhoging, onderschreven door Van Zele Holding NV 

kwam eind vorig jaar tot stand tijdens de negotiatiegesprekken tussen Crescent NV, Van Zele Holding NV en 

Global Innovator BV inzake de overname van Remoticom Holding BV. De vordering van 2.200.000 EUR van 

Van Zele Holding NV werd ingebracht en verhoogde het kapitaal met 597.895 EUR door uitgifte van 84.615.384 

nieuwe aandelen. Het bedrag van de uitgiftepremie werd verhoogd ten bedrage van 1.602.105 EUR. 

 

De uitgifteprijs van 0.021 EUR van de tweede kapitaalverhoging, in hoofdzake (86.5%) onderschreven door 

Van Zele Holding NV werd door de Raad van Bestuur berekend op de gemiddelde volume slotkoers over een 

periode van één maand voorafgaande de beslissing van de raad van bestuur. Het totaal aan vorderingen 

van 3.283.988 EUR werd ingebracht en verhoogde het kapitaal met 1.104.988 EUR door uitgifte van 156.380.373 

nieuwe aandelen. Het bedrag van de uitgiftepremie werd verhoogd ten bedrage van 2.179.000 EUR. 

 

Na voltooiing van deze kapitaalverhogingen en de uitgifte van 240.995.757 nieuwe aandelen bedraagt het 

totale kapitaal van Crescent sinds 17 juni 2022 14.090.156 EUR. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum 

vertegenwoordigd door 1.994.069.717 volledig volgestorte gewone aandelen (=de noemer). Er zijn geen 

bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en 

deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de 

transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden 

van de statutaire of wettelijke drempels). 

  

Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Crescent, in toepassing van artikel 18, §1 van de 

Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%. 

  

Er zijn nog 49.850.000 warrants uitgegeven die bij uitoefening recht geven op telkens één aandeel. Houders 

van warranten hebben slechts een raadgevende stem op de Algemene Vergadering van aandeelhouders. 

 

Door de bijzondere algemene vergadering van 17 juni jl. werden eveneens volgende wijzigingen 

goedgekeurd aan de Put Option Agreement met LDA Capital: de verlenging van de Minimale 

Verbintenisperiode van 20 juli 2022 tot 30 december 2023,  de verlaging van de Uitoefenprijs van de 46.400.000 
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LDA Warranten van EUR 0,046 naar EUR 0,031 per gewoon aandeel, en de verlenging van de Uitoefenperiode 

van de LDA Warranten van 31 maart 2024 naar 20 juli 2024.  

 

Zoals vermeld in het laatste jaarverslag zal de LDA financiering enkel gebruikt worden voor de financiering van 

overnames die zullen bijdragen tot bijkomende EBITDA. 
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