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Instructie SCE-informatiedocument 
 
Het informatiedocument moet in ieder geval aan het volgende voldoen.  

Het informatiedocument geeft inzicht in:  

a. de aard en risico’s van de coöperatie; 

b. de aard en risico’s van de Uitkeringsrechten; 

c. de omstandigheden van de coöperatie. 

Het informatiedocument bevat de informatie die aspirantdeelnemers in staat stelt om een 

geïnformeerd oordeel te vormen over: 

a. de activa en passiva, de winsten en verliezen, de financiële positie en de vooruitzichten 

van de coöperatie; 

b. de aan de uitkeringsrechten verbonden rechten; en 

c. de redenen voor de uitgifte en de impact daarvan op de coöperatie. 

Het informatiedocument moet makkelijk te analyseren, bondig en begrijpelijk zijn. De inhoud 

moet accuraat, waarheidsgetrouw, duidelijk en niet misleidend zijn.  

Indien het informatiedocument uit meerdere delen bestaat dienen deze onderling in 

overeenstemming te zijn. 

Het informatiedocument bevat verder: 

a. de naam van de uitkeringsrechten; 

b. de naam, vestigingsplaats en contactgegevens van de coöperatie;  

c. de identiteit van de voornaamste bestuurders van de coöperatie; 

d. een beschrijving van de coöperatie en van de hoofdactiviteiten van de coöperatie;  

e. de inhoud van het besluit van de coöperatie tot aanbieding van uitkeringsrechten; 

f. een beschrijving van de redenen van de aanbieding; 

g. het verwachte tijdschema van de aanbieding; 

h. het gebruik en het geraamde nettobedrag van de opbrengsten van de aanbieding; 

i. een beschrijving van de uitkeringsrechten en van de looptijd ervan;  

j. de voorwaarden van de uitkeringsrechten; 

k. een beschrijving van de risico’s van de uitkeringsrechten; 

l. een beschrijving van de risico’s van de coöperatie;  
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m. de relatieve rangorde van de uitkeringsrechten in de kapitaalstructuur van de 

coöperatie; en 

n. waarschuwingen voor de aspirant-deelnemers en beleggers zoals: 

De kans bestaat dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk verliest. 

Uw besluit om geld in te leggen en zodoende een uitkeringsrecht te verwerven moet zijn 

gebaseerd op bestudering van het gehele informatiedocument, inclusief alle bijlagen.  

 

 

 

 

 

Zie ook de bijbehorende documenten: 

• Voorbeeld SCE-reglement 

• Voorbeeld deelnemersovereenkomst 

 

 

 

 
 


