PARTICIPATIE REGLEMENT
Coöperatie EBEM U.A.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 13 februari 2013

Inleiding
De coöperatie geeft participaties uit om kapitaal (eigen vermogen) te genereren voor het
realiseren van het kerndoel van EBEM: duurzame energie van en voor Brummen.
De participaties hebben een vaste nominale waarde.
Artikel 1
Ieder lid is verplicht participaties in EBEM te nemen. Een lid moet er minimaal één (1) nemen
en mag er maximaal honderd (100) stuks nemen. Participaties luiden op naam, zijn
persoonlijk , niet overdraagbaar en niet voor overgang vatbaar.
Artikel 2
Een lid van de coöperatie is verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 6, de door hem
genomen participaties ten minste 5 jaar te houden. Daarna kunnen ze worden ingewisseld
(zie ook artikel 5). Als er geen verzoek tot inwisseling is ingediend, wordt de looptijd telkens
stilzwijgend verlengd met één (1) jaar.
Artikel 3
De nominale waarde van een participatie bedraagt € 50. Het nominale bedrag in euro’s per
participatie dient ontvangen te zijn voor, of op het tijdstip van verkrijging. Inschrijving als lid in
het ledenregister is mede gekoppeld aan de ontvangst van het bedrag.
Artikel 4
Er wordt door de coöperatie een register bijgehouden van het aan ieder lid verstrekte aantal
participaties.
Artikel 5
Een verzoek tot inwisseling van één of meerdere participaties dient schriftelijk bij de
coöperatie te worden ingediend, minimaal twee maanden voor de afloopdatum. De coöperatie
is gehouden de aangeboden participatie(s) over te nemen voor de nominale waarde, tenzij dit
tot liquiditeitsproblemen leidt voor de coöperatie (zie ook artikel 7).
Artikel 6
Aan het einde van het jaar waarin een lid zijn lidmaatschap van de coöperatie opzegt vervalt
zijn participatieverplichting conform art. 8 lid 8 Statuten. De coöperatie is verplicht de
participatie(s) weer in te nemen voor de nominale waarde. Deze verplichting geldt niet in
geval er dan liquiditeitsproblemen voor de coöperatie zouden ontstaan (zie ook artikel 7).
Het lid heeft alsdan een vordering op de coöperatie.
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Artikel 7
De algemene ledenvergadering, en in spoedeisende gevallen het bestuur van de coöperatie,
kan besluiten het aantal door de coöperatie terug te nemen participaties voor een periode van
ten hoogste een jaar te beperken, voor zover dat noodzakelijk is om liquiditeitsproblemen voor
de coöperatie te voorkomen. Een dergelijk besluit kan pas tegenover houders van
participaties worden ingeroepen nadat dit bekend is gemaakt in een nieuwsbrief en op haar
website.
Artikel 8
Een besluit dat op grond van artikel 7 is genomen wordt altijd op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering van de coöperatie waarin de jaarstukken aan de orde zijn, geagendeerd.
Artikel 9
Participaties geven geen recht op het uitbrengen van een stem op de algemene
ledenvergadering.
Artikel 10
De gelden die verkregen worden via de verstrekte participaties vormen het ledenkapitaal van
de coöperatie. Daarmee kan ‘duurzame energie van en voor Brummen’ gerealiseerd worden
(zie ook artikel 11). Aanwending van het ledenkapitaal is onderworpen aan de goedkeuring
van de algemene ledenvergadering van de coöperatie.
Artikel 11
De algemene ledenvergadering van EBEM kan op voordracht van het bestuur besluiten (een
deel van het) ledenkapitaal aan te wenden voor de aankoop van aandelen in de
werkmaatschappij ”EBEMbedrijf BV ”.
Artikel 12
(Een deel van) de winst van de werkmaatschappij ”EBEMbedrijf BV” kan, op voordracht van
het bestuur van EBEM, door de algemene ledenvergadering bestemd worden om uitgekeerd
te worden als dividend over de participaties. Ook kan de algemene ledenvergadering , op
voordracht van het bestuur, besluiten een deel van de winst toe te voegen aan de algemene
reserve.
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