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BIJLAGE 2 

FORMULIER VOOR BLOK STEMINSTRUCTIES 

Voor een algemene vergadering van de houders van obligaties met vervaldatum 30 januari 2025 (ISIN 

BE0002210764, Common Code 101781003) (de Obligaties) (de Obligatiehouders) die zal gehouden 

worden op maandag 10 mei 2021 om 11u ’s morgens (CET) op de maatschappelijke zetel van Hamon 

& Cie (International) SA (de Vennootschap), Rue André Dumont 6, 1435 Mont-Saint-Guibert of  op 

afstand (de Vergadering) of enige verdaagde vergadering waartoe zal worden opgeroepen (de 

Verdaagde Vergadering). 

Termen in hoofdletter die hierin niet zijn gedefinieerd zullen dezelfde betekenis hebben als aan deze 

termen wordt gegeven in het Informatiememorandum dat kan worden geraadpleegd op de website van 

de Vennootschap op www.hamon.com.  

Dit formulier moeten worden ingevuld en ondertekend door de Deelnemer aan het Clearingssysteem 

en worden ingediend bij Marie-Chantal Majerus en Michèle Vrebos tegen middernacht (CET) op 

dinsdag 4 mei 2021 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of via email (marie-

chantal.majerus@hamon.com en michele.vrebos@hamon.com)  

Hierbij verklaren wij dat: 

1. De Obligaties met de totale hoofdsom zoals hieronder zijn aangeduid worden aangehouden en 

geblokkeerd bij ons als Deelnemer aan het Clearingssysteem en zo geblokkeerd zullen blijven 

tot de vroegere van de volgende data (i) de datum waarop deze Blok Steminstructie, of het 

relevante deel ervan, geldig is herroepen, en (ii) de laatste van de volgende data: de afsluiting 

van de Vergadering of de Verdaagde Vergadering. 
 

2. Wij benoemen Michèle Vrebos of enige persoon of personen door haar aangeduid om te 

handelen als onze lasthebber (de Lasthebber), om de Vergadering bij te wonen namens de 

eigenaar(s) van de Obligaties die hieronder zijn aangeduid en de stemmen uit te brengen met 

betrekking tot het besluit zoals hieronder aangeduid (het Besluit): 
 

 

a. Goedkeuring van de verlenging van de Vervaldag: Beslissing (i) om de 

verlenging van de Vervaldag (Date d’Échéance) van de Obligaties tot 30 januari 

2035 goed te keuren en (ii) om de Voorwaarden van de Obligaties en de 

Garantieverklaring te wijzigen in overeenstemming met de hieronder beschreven 

wijze. 

 

b. Wijziging van de Voorwaarden: De Voorwaarden van de Obligaties zullen 

worden gewijzigd als volgt: 

 

(i) de eerste zin van de preambule van de Voorwaarden wordt gewijzigd 

zodanig dat 30 januari 2025 vervangen wordt door 30 januari 2035; 

(ii)  in Voorwaarde 2 (Définitions) wordt de definitie van “Vervaldag” 

(Date d’Échéance) gewijzigd zodanig dat ze 30 januari 2035 wordt; 

(iii)  Voorwaarde 5 (Intérêt) zal worden gewijzigd om de datum 30 januari 

2025 te vervangen door de datum 30 januari 2035; en 

(iv) alle verwijzingen naar de “Vervaldag” (Date d’Échéance) in de 

Voorwaarden moeten derhalve worden gelezen als verwijzing naar 
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30 januari 2035, na de goedkeuring van de verlenging van de 

Vervaldag. 

c. Wijziging van de Garantieverklaring: De Garantieverklaring wordt als volgt 

gewijzigd. 

(i) Overweging (A) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2025 

vervangen wordt door 30 januari 2035; 

(ii)  Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot ontheffing) wordt 

gewijzigd zodanig dat 30 januari 2025 vervangen wordt door 30 

januari 2035; 

(iii)  Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot toetreding) wordt 

gewijzigd zodanig dat 30 januari 2025 vervangen wordt door 30 

januari 2035; 

(iv) Bijlage 4 (Avis d’exercice de la garantie) (Kennisgeving van 

uitoefening van de garantie) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 

2025 vervangen wordt door 30 januari 2035; en 

(v) Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier certificaat 

inzake uitstaande bedragen) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 

2025 vervangen wordt door 30 januari 2035. 

d. Ontbindende Voorwaarde 

De wijzigingen aan de Voorwaarden en de Garantieverklaring zijn onderworpen aan de 

ontbindende voorwaarde dat het plan om het eigen vermogen van de Emittent te versterken, 

zoals gepresenteerd aan de Obligatiehouders, wordt uitgevoerd tegen 30 september 2021. 

Bevoegdheden van de Lasthebber 

De Lasthebber is gemachtigd om:  

 deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen namens de Obligatiehouders met 

betrekking tot het Besluit; 

 de aanwezigheidslijst te ondertekenen, de notulen van de relevante Vergadering en alle 

bijlagen daaraan aangehecht; en 

 in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze 

lastgeving.  

De Obligatiehouders zullen alle handelingen gesteld door de Lasthebber bekrachtigen en 

goedkeuren. De Lasthebber zal stemmen namens de Obligatiehouders in overeenstemming 

met de hieronder gegeven steminstructies.  

Wanneer er geen steminstructies worden gegeven door de Lasthebber met betrekking tot het 

Besluit of, indien, om eender welke reden, er een gebrek aan duidelijkheid is met betrekking 

tot de steminstructies die gegeven zijn, dan zal de Lasthebber steeds voor het Besluit 

stemmen. 

Iedere Blok Steminstructie zal, tenzij geldig herroepen, geldig blijven voor de Verdaagde 

Vergadering met dezelfde agenda indien het vereiste quorum voor de Vergadering niet werd 

bereikt. 



 

32 
 

1. De gegevens van de Obligaties zijn als volgt: 

Hoofdsom 

in EUR  

Stem voor 

Besluit  (*) 

  

  

De namen van de Obligatiehouders kunnen op een latere datum worden gevraagd en moeten 

beschikbaar zijn voor de Vennootschap op haar verzoek.  

Een Deelnemer aan het Clearingssysteem kan een Blok Steminstructie indienen die instructies 

bevat met betrekking meer dan één eigenaar van Obligaties. 

(*) Geef aan voor/tegen. 

 

Gedaan te ………………………………………………………., op … …….…………………. 

Gelieve te dateren en te onderteken 

Handtekening(en): ………………………………………………………………………………….  

Naam van Deelnemer aan het Clearing Systeem: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Naam van de contactpersoon bij de Deelnemer aan het Clearingssysteem (**): 

……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer van contactpersoon bij de Deelnemer aan het Clearing Systeem: 

……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres van de contactpersoon bij de Deelnemer aan het Clearing Systeem: 

……………………………………………………………………………………………………… 

(**) Deelnemers aan het Clearingssysteem moeten de naam, voornaam, en titel van de natuurlijke 

perso(o)n(en) die namens hen teken(t)(en) specifiëren. 


