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Zoals aangekondigd in het persbericht van 21 april 2021, in het kader van het plan tot 

versterking van haar eigen vermogen dat tot doel heeft de “roadmap 2025” te ondersteunen, 

legt de Vennootschap momenteel de laatste hand aan een overeenkomst met haar 

kredietverstrekkende banken (de “Wijziging en Verlenging”) die voorziet in (i) een 

kwijtschelding van de schuld aan de banken voor een bedrag van ongeveer EUR 22,8 miljoen, 

(ii) een omzetting van de EUR 2,1 miljoen aan bankschuld in aandelen van de Vennootschap 

(tegen een inschrijvingsprijs van 0,50 per aandeel), (iii) een onmiddellijke verlaging van EUR 

15 miljoen op de kredietfaciliteit, en (iv) bepaalde progressieve verlagingen van de 

kredietfaciliteit, met inbegrip van een verlaging van de kredietfaciliteit gelijk aan 10% van het 

bedrag van een volledig op 1 januari 2022 uitstaande garantie die na die datum zou verstrijken 

of worden beëindigd. 

Tegelijkertijd heeft Sogepa zich geëngageerd om bijkomende middelen ter beschikking te 

stellen in de vorm van een inbreng in geld van EUR 15 miljoen (de “Additionale Inbreng van 

Sogepa”). Zij zal tegelijkertijd een deel van haar bestaande schuldvordering op de 

Vennootschap (m.n. van EUR 2,1 miljoen) omzetten in aandelen in de Vennootschap (tegen 

een inschrijvingsprijs van EUR 0,50 per aandeel). Onmiddellijk na deze omzetting, zal Sogepa 

de rest van haar bestaande schuldvordering (m.n. EUR 12,8 miljoen) achterstellen en toevoegen 

aan de bestaande achtergestelde lening van EUR 14 miljoen die al door Sogepa was toegekend. 

De vervaldatum van de achtergestelde lening van EUR 26,8 miljoen zal worden verlengd tot 

30 januari 2035. 

In geval het in plaats stellen van de “roadmap 2025” vertraging zou oplopen, heeft Sogepa 

eveneens aanvaard om, mits bepaalde voorwaarden worden vervuld, een bijkomend 

overbruggingskrediet van EUR 5 miljoen te verlenen waarvan de vervaldatum de vroegste van 

de volgende twee data zal zijn: (i) ofwel 18 maanden na de eerste opneming van het 

overbruggingskrediet, (ii) ofwel de datum van de voltooiing van de verkoop van één of 

meerdere filialen van de Vennootschap (waarvan de naam te gelegener tijd zal worden 

bekendgemaakt), in welk geval de opbrengst van dergelijke verkoop gebruikt zal worden voor 

de terugbetaling van het overbruggingskrediet. Indien een dergelijke verkoop gepaard zou gaan 



met de overdracht van zekerheden ten gunste van de banken en de Obligatiehouders, hebben 

de kredietverstrekkende banken en Sogepa zich ertoe verbonden om de zekerheidsagent de 

opdracht te geven om alle zekerheden op deze goederen vrij te geven, teneinde een dergelijke 

verkoop mogelijk te maken. In overeenstemming met de Voorwaarden van de Obligaties en de 

documentatie gerelateerd aan het bankkrediet, zal de vrijgave van de zekerheden waarnaar 

hierboven wordt verwezen, zowel gevolgen hebben voor de banken en Sogepa als voor de 

Obligatiehouders. 

De verwezenlijking van bovenvermelde herkapitalisatieverrichtingen, is evenwel afhankelijk 

van (i) de voorafgaande instemming van de Obligatiehouders met de verlenging van de looptijd 

van de obligatielening, met name een wijziging die moet worden aangebracht aan de 

Voorwaarden van de Obligaties en (ii) geen verslechtering van de bedrijfsresultaten van de 

Vennootschap gedurende het eerste kwartaal van 2021 en de maanden april en mei 2021; een 

verslechtering die een negatieve trend zou vormen die de “roadmap 2025” in vraag zou stellen 

en waartegen op korte termijn redelijkerwijs geen herstellende maatregelen kunnen worden 

overwogen.  

Sogepa en de kredietverlenende banken hebben een aanzienlijke inspanning geleverd om 

de duurzaamheid van de activiteiten van de Groep te behouden via de Wijziging en 

Verlenging die derhalve van vitaal belang is voor de toekomst van de Groep. De 

inspanning die van de Obligatiehouders wordt gevraagd, past in dit streven naar 

duurzaamheid.  

Tot slot, vestigt de raad van bestuur van Hamon de aandacht van de Obligatiehouders op 

het feit dat als de voorgestelde wijziging niet geaccepteerd wordt door de 

Obligatiehouders, de hierboven beschreven herkapitalisatieoperatie niet zal kunnen 

plaatsvinden, hetgeen risico’s voor de continuïteit van de Vennootschap en bijgevolg de 

terugbetaling van de obligatielening tot gevolg zal hebben.  

Zoals hieronder aangegeven, houdt de voorgestelde wijziging een verlenging in van de 

vervaldag van de Obligaties tot 30 januari 2035. 

 

 


