
FORMULIER VOOR BLOK STEMINSTRUCTIES 

Voor een algemene vergadering van de houders van 5.50 per cent. obligaties met vaste rente met 

vervaldatum 30 januari 2020 (ISIN BE0002210764, Common Code 101781003) (de Obligaties) (de 

Obligatiehouders) die zal gehouden worden op vrijdag 2 augustus om 11u ’s morgens (CET) op de 

maatschappelijke zetel van Hamon & Cie (International) SA (de Vennootschap), Rue Emile Francqui 

2, 1435 Mont-Saint-Guibert (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 

maandag 29 juli 2019 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 de besluiten zoals hieronder aangeduid (de Besluiten):

1. Voorgested Besluit 1 – Verlenging van de Vervaldag tot 30 januari 2025

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

2025 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: 

de eerste zin van de preambule van de Voorwaarden wordt gewijzigd 

zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 januari 2025; 

in Voorwaarde 2 wordt de definitie van “Vervaldag” (Date 

d’Échéance) gewijzigd zodanig dat ze 30 januari 2025 wordt; en 

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

Voorwaarden moeten derhalve worden gelezen als verwijzing naar 

30 januari 2025, na de goedkeuring van de verlenging van de 

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

gewijzigd. 

Overweging (A) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 

vervangen wordt door 30 januari 2025; 

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

gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 

januari 2025; 

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

gewijzigd zodanig dat 30 januari 2020 vervangen wordt door 30 

januari 2025; 

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

uitoefening van de garantie) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 

2020 vervangen wordt door 30 januari 2025; en 

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

inzake uitstaande bedragen) wordt gewijzigd zodanig dat 30 januari 

2020 vervangen wordt door 30 januari 2025. 

2. Voorgesteld Besluit 2 – Verlaging van het terugbetaalbaar bedrag op Vervaldag (en

bij Vervroegde terugbetaling)

a. Goedkeuring van de verlaging van het terug betaalbaar bedrag op de Vervaldag

(en bij vervroegde terugbetaling): Beslissing (i) om het terug betaalbaar bedrag

op de vervaldag van de Obligaties (en bij een vervroegde terugbetaling) tot 60%

van de nominale waarde (“Valeur Nominale Spécifiée”) (Gespecifieerde

Nominale Waarde) van de Obligaties te verlagen en (ii) de Voorwaarden van de

Garantieverklaring te wijzigen in overeenstemming met de hieronder beschreven

wijze.

b. Wijziging aan de Voorwaarden van de Obligaties

Wijziging van Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date 

d’Échéance) (Terugbetaling op de Vervaldag) 

Voorwaarde 6.1 (Remboursement à la Date d’Échéance) 

(Terugbetaling op de Vervaldag) wordt vervangen door volgende 

tekst: 

« À moins qu’elles n’aient été auparavant rachetées et annulées ou 

remboursées conformément aux présentes Conditions, les 

Obligations seront remboursées par l’Émetteur à 60% de leur Valeur 

Nominale Spécifiée à la Date d’Échéance (ainsi que les intérêts 

échus jusqu’à la date déterminée pour le paiement) ». 

(“Tenzij de Obligaties eerder zijn ingekocht of geannuleerd of 

terugbetaald overeenkomstig deze Voorwaarden, zullen de Obligaties 

worden terugbetaald door de Emittent aan 60% van hun 

Gespecifieerde Nominale Waarde op de Vervaldag (samen met de 

interesten die zijn vervallen tot de datum die is bepaald voor de 

betaling)”) 

Wijziging van Voorwaarde 6.2 (Remboursement pour raisons 

fiscales) (Aflossing om fiscale redenen) 
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Het eerste deel van de eerste zin van Voorwaarde 6.2 

(Remboursement pour raisons fiscales) (Aflossing om fiscale 

redenen) wordt vervangen door volgende tekst: 

« Les Obligations peuvent à tout moment (mais uniquement si le 

paiement du principal et des intérêts par ou pour le compte de 

l'Émetteur est de source belge sur le plan fiscal), être remboursées en 

totalité (et non en partie) à la discrétion de l'Émetteur, moyennant 

une notification préalable de l'Agent aux Détenteurs d'Obligations au 

moins 30 jours et au maximum 60 jours à l'avance, conformément à 

la Condition 15 (Notification), cette notification étant alors 

irrévocable, à hauteur de 60% de leur Valeur Nominale Spécifiée 

(ainsi que les intérêts échus jusqu'à la date qui est déterminée pour le 

paiement), si: » 

(“ De Obligaties kunnen op elk moment (maar enkel als de betaling 

van hoofdsom en interest door of voor rekening van de Emittent van 

Belgische oorsprong is op fiscaal vlak) worden terugbetaald in hun 

geheel (maar niet gedeeltelijk) naar goeddunken van de Emittent, 

mits een voorafgaandelijke kennisgeving door de Agent aan de 

Obligatiehouders ten minste 30 dagen op voorhand (en niet meer dan 

60 dagen op voorhand), overeenkomstig de Voorwaarde 15 

(Kennisgevingen), deze kennisgeving wordt dan onherroepelijk, de 

terugbetaling gebeurt dan aan 60% van hun Gespecifieerde 

Nominale Waarde (evenals de interesten vervallen tot op de datum 

bepaald voor de betaling), als”) 

Wijziging van de definitie van « Montant du Rachat lors de 

l’Exercice de l’Option de Vente » (Put Aflossingsbedrag) (in 

samenhang met Voorwaarde 6.3 (Remboursement au choix des 

Détenteurs d'Obligations en cas de Changement de Contrôle) 

(Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders bij een 

Controlewijziging) 

In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van 

“Montant du Rachat lors de l’Exercice de l’Option de Vente” (Put 

Aflossingsbedrag) gewijzigd en vervangen door de volgende 

definitie: 

« Montant du Rachat lors de l'Exercice de l'Option de Vente désigne 

un montant par Obligation calculé par l'Agent de Calcul en 

multipliant le Taux de Rachat par 60% de la Valeur Nominale 

Spécifiée de cette Obligation et, si nécessaire, en arrondissant le 

résultat à la sous-unité minimale d'euro la plus proche (la moitié de 

cette unité étant arrondie à la baisse), majoré de tous les intérêts 

courus et dus de cette Obligation jusqu'à la date de rachat pertinente 

(non comprise). » 

(“Put Aflossingsbedrag betekent een bedrag per Obligatie berekend 

door de Berekeningsagent door het vermenigvuldigen van de 

Aflossingsvoet met 60% van de Gespecifieerde Nominale Waarde van 

deze Obligatie, en met afronding, indien noodzakelijk, van het 

resulterende cijfer naar de dichtstbijzijnde minimale sub-eenheid van 

de euro (waarbij de helft van deze eenheid naar beneden wordt 

afgerond), vermeerderd met alle vervallen interesten die 
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verschuldigd zijn tot aan de datum van terugkoop (maar die datum 

niet inbegrepen)”) 

Wijziging van Voorwaarde 9.1 (Défauts nécessitant une notification 

d’exigibilité anticipée (acceleration) par les Détenteurs 

d’Obligations) (Wanprestaties die een kennisgeving inzake 

vervroegde opeisbaarheid (acceleratie) door de Obligatiehouders 

vereisen) 

De laatste alinea van Voorwaarde 9.1 wordt gewijzigd en vervangen 

door de volgende tekst: 

« alors chaque Détenteur d’Obligations peut, par l'intermédiaire 

d'un avis écrit envoyé par le Détenteur d'Obligations à l'Émetteur à 

son adresse de correspondance avec copie à l'Agent au bureau 

indiqué, et au Contrôleur de Substitution déclarer ses Obligations 

immédiatement exigibles et remboursables à 60% de leur Valeur 

Nominale Spécifiée majorée des intérêts échus (le cas échéant) 

jusqu'à la date de paiement, sans aucune autre formalité, à moins 

qu'il n'ait été remédié à un tel Défaut avant la réception dudit avis 

par l'Agent. » 

(“dan kan elke Obligatiehouder, mits een geschreven kennisgeving 

verzonden door de Obligatiehouder aan de Emittent op haar 

correspondentieadres met een kopie aan het aangewezen kantoor van 

de Emittent, en de Controleur inzake Substitutie, zijn of haar 

Obligaties onmiddellijk vervroegd opeisbaar en terugbetaald stellen 

tegen 60% van hun Gespecifieerde Nominale Waarde, (desgevallend) 

vermeerderd met de vervallen interesten tot de datum van betaling, 

zonder enige verdere formaliteit, tenzij aan een dergelijke 

Wanprestatie is verholpen voor de ontvangst van een dergelijke 

kennisgeving door de Agent”) 

Wijziging van Voorwaarde 9.2 (Défauts automatiques) 

(Automatische Wanprestaties) 

De voorlaatste alinea van Voorwaarde 9.2 wordt gewijzigd en het 

laatste deel van die alinea wordt vervangen door de volgende tekst: 

« alors les Obligations deviennent automatiquement exigibles et 

remboursables à 60% de leur Valeur Nominale Spécifiée majorée des 

intérêts échus (le cas échéant) jusqu'à la date de paiement, sans que 

les Détenteurs d’Obligations n’aient à notifier l’Émetteur. » 

“dan worden de Obligaties automatisch opeisbaar en 

terugbetaalbaar tegen 60% van hun Gespecifieerde Nominale 

Waarde (desgevallend) vermeerderd met de vervallen interesten tot 

aan de betalingsdatum, zonder dat de Obligatiehouders een 

kennisgeving moeten richten aan de Emittent”. 

c. Andere wijzigingen in de Voorwaarden gerelateerd aan de verlaging van het op

vervaldag terug te betalen bedrag

De volgende andere wijzigingen van de Voorwaarden worden gemaakt.

Wijziging van de definitie van “Taux de Rachat” (“Aflossingsvoet”) 
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In Voorwaarde 2 (Définitions), worden de schuingedrukte 

verwijzingen in de tekst naar “Valeur Nominale Spécifiée” 

(“Gespecifieerde Nominale Waarde”) gelezen als verwijzingen naar 

“60% de la Valeur Nominale Spécifiée” (“60% van de Gespecifieerde 

Nominale Waarde”). 

Wijziging van de definitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand 

Bedrag”) 

In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van 

“Encours Total” (“Totaal Uitstaand Bedrag”) gewijzigd en 

vervangen door de volgende definitie: 

« Encours Total signifie le montant obtenu en additionnant (i) le 

montant correspondant à 60% de la valeur nominale totale des 

Obligations majoré des intérêts échus (le cas échéant) et (ii) les 

Utilisations. » 

“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de 

optelling van (i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale 

nominale waarde van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met 

de vervallen interesten en (ii) de Opgenomen Bedragen 

(“Utilisations”))” 

Wijziging van de definitie van « Pro Rata » 

In Voorwaarde 2 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van 

“Pro Rata” gewijzigd en vervangen door de volgende definitie: 

« Pro Rata signifie le rapport, exprimé en pourcentage, du montant 

correspondant à 60% de la valeur nominale totale des Obligations 

majoré des intérêts échus (le cas échéant) par rapport à l’Encours 

Total. » 

“ Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage, 

van het bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale 

waarde van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met de 

vervallen interesten, tot het Totaal Uitstaand Bedrag”. 

d. Wijzigingen in de Garantieverklaring

De Garantieverklaring wordt als volgt gewijzigd:

Wijziging van de definitie van “Encours Total” (“Totaal Uitstaand 

Bedrag”) 

In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van 

“Encours Total” (Totaal Uitstaand Bedrag) gewijzigd en vervangen 

door de volgende definitie: 

« Encours Total signifie le montant obtenu en additionnant (i) le 

montant correspondant à 60% de la valeur nominale totale des 

Obligations majoré des intérêts échus (le cas échéant) et (ii) les 

Utilisations. » 

“Totaal Uitstaand Bedrag betekent het bedrag bekomen door de 

optelling van (i) het bedrag dat overeenstemt met 60% van de totale 
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nominale waarde van de Obligaties (desgevallend) vermeerderd met 

de vervallen interesten en (ii) de Opgenomen Bedragen 

(“Utilisations”))” 

Wijziging van de defnitie van “Pro Rata” 

In Artikel 1 (Définitions) (Definities), wordt de definitie van “Pro 

Rata” gewijzigd en vervangen door de volgende definitie: « Pro Rata 

signifie le rapport, exprimé en pourcentage, du montant 

correspondant à 60% de la valeur nominale totale des Obligations 

majoré des intérêts échus (le cas échéant) par rapport à l’Encours 

Total à la Date de Cristallisation de la Garantie, calculé sur la base 

du Certificat d’Encours le plus récent délivré conformément à 

l’article 10.6 (Certificat d’Encours) et, si un Certificat d’Encours à 

jour à la Date de Cristallisation de la Garantie n’est pas remis par 

l'Émetteur au Contrôleur de Substitution endéans les 11 Jours 

Ouvrables de la Date de Cristallisation de la Garantie, tel que 

calculé sur la base de la détermination raisonnable du Contrôleur de 

Substitution conformément à l’article 13.3 (Détermination du Pro 

Rata). 

“Pro Rata betekent de verhouding, uitgedrukt als een percentage, 

van het bedrag dat overeenkomt met 60% van de totale nominale 

waarde van de Obligaties, (desgevallend) vermeerderd met de 

vervallen interesten, tot het Totale Uitstaande Bedrag op de Datum 

van Kristallisatie van de Garantie, berekend op basis van het meest 

recente Certificaat inzake Uitstaande Bedragen afgeleverd 

overeenkomstig het artikel 10.6 (Certificaat inzake Uitstaande 

Bedragen) en, als een Certificaat inzake Uitstaande Bedragen niet 

werd afgeleverd door de Emittent aan de Controleur inzake 

Substitutie binnen de 11 Werkdagen volgend op de Datum van 

Kristallisatie van de Garantie, zoals berekend op basis van een 

redelijke beoordeling door de Controleur inzake Substitutie 

overeenkomstig artikel 13.3 (Berekening van de Pro Rata)”. 

Wijziging van artikel 10.6 (Certificat d’Encours) (Certificaat inzake 

Uitstaande Bedragen) 

A) Artikel 10.6 (b) (i) van de Garantieverklaring wordt

vervangen door de volgende tekst: « indiquera (de façon

raisonnablement détaillée) le calcul du montant des

Utilisations (en ce compris la proportion entre le principal,

les intérêts échus, les L/C Fees (tels que définis dans la

Convention de Crédit Senior) et tout autre encours) et de

60% de la valeur nominale totale des Obligations majoré des

intérêts échus; et » (“zal (op een redelijke manier

gedetailleerd) de berekening van het bedrag van de

Opgenomen Bedragen (met inbegrip van de verhouding

tussen hoofdsom, vervallen interesten, Vergoedingen inzake

Letters of Credit (zoals gedefinieerd in de Senior

Kredietovereenkomst) en andere uitstaande bedragen) en

van 60% van de totale nominale waarde van de Obligaties

vermeerderd met vervallen interesten; en”)
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B) Artikel 10.6 (c) van de Garantieverklaring wordt vervangen

door de volgende tekst: « A la demande de l’Émetteur,

l’Agent en sa capacité d’Agent de Calcul, fournira à

l’Émetteur endéans 10 Jours Ouvrables d’une telle demande,

toute information disponible relative à 60% de la valeur

nominale totale des Obligations majorée des intérêts échus

qui est raisonnablement nécessaire à la préparation d’un

Certificat d’Encours. » (“Op verzoek van de Emittent, zal de

Agent in haar hoedanigheid van Berekeningsagent, de

Emittent binnen 10 Werkdagen na een dergelijk verzoek, alle

beschikbare informatie bezorgen met betrekking tot 60% van

de totale nominale waarde van de Obligaties vermeerderd

met de vervallen interesten die redelijkerwijs noodzakelijk is

voor de berekening van een Certificaat inzake Uitstaande

Bedragen”).

Wijziging van Artikel 13.1 (f) 

Artikel 13.1 (f) wordt vervangen door de volgende tekst: « A la 

demande de l’Agent de Crédit Senior, le Contrôleur de Substitution, 

notifiera à l’Agent de Crédit Senior (avec copie à l’Émetteur) 

endéans 7 Jours Ouvrables d’une telle demande, le montant de 60% 

de la valeur nominale totale des Obligations majoré des intérêts 

échus tel que ce montant est mentionné dans le Certificat d’Encours 

le plus récent délivré conformément à l’article 10.6. L’Agent de 

Crédit Senior, agissant pour soi-même et pour le compte des « 

Lenders » (tels que définis dans la Convention de Crédit Senior), 

peut se prévaloir du présent article 13.3(f) comme une stipulation 

pour autrui. » (“ Op verzoek van de Agent inzake het Senior Krediet, 

zal de Controleur inzake Substitutie aan de Agent inzake het Senior 

Krediet (met een kopie aan de Emittent) binnen de 7 werkdagen 

volgend op een dergelijk verzoek, het bedrag dat overeenstemt met 

60% van de totale nominale waarde van de Obligaties vermeerderd 

met de vervallen interesten, zoals een dergelijk bedrag is vermeld in 

het meest recente Certificaat inzake Uitstaande Bedragen afgeleverd 

overeenkomstig artikel 10.6, melden. De Agent inzake het Senior 

Krediet, handelend voor zichzelf en voor rekening van de “Lenders” 

(zoals gedefinieerd in de Senior Kredietovereenkomst) kan zich 

beroepen op dit artikel 13.3(f) als een beding ten behoeve van een 

derde)”). 

3. Voorgesteld Besluit 3 – Wijzigingen aan de bepalingen inzake de Obligaties te

betalen interesten 

a. Goedkeuring van de verlaging van de Interestvoet: Beslissing (i) om de

Interestvoet (Taux d’Intérêt) van de Obligaties te verlagen tot 3,3% per jaar vanaf

30 januari 2020 (inbegrepen) tot 30 januari 2025 (niet inbegrepen), die jaarlijks

uit te betalen is aan het einde van elke Interestperiode; de interest berekend op

basis van de verlaagde Interestvoet zal voor de eerste keer uitbetaalbaar zijn op de

Betaaldatum voor de Interest die op 30 januari 2021 valt en (ii) om de

Voorwaarden en de Garantieverklaring te wijzigen zoals hieronder verder

beschreven. Om alle twijfel te vermijden, de interest zal op basis van de nominale

waarde (“Valeur Nominale”) van de Obligaties, die ongewijzigd blijft, blijven

berekend worden
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b. Wijziging van de Voorwaarden van de Obligaties: De Voorwaarden van de

Obligaties worden als volgt gewijzigd. 

Preambule van de Voorwaarden van de Obligaties 

De eerste zin van de preambule van de Voorwaarden van de 

Obligaties wordt vervangen als volgt:  

« L’émission des Obligations arrivant à échéance le 30 janvier 2025 

(la « Date d’Échéance ») pour un montant de EUR 55.000.000 (les 

« Obligations ») a été approuvée par une décision du Conseil 

d’administration de Hamon & Cie (International) SA (l’ « Émetteur 

») en date du 11 décembre 2013.»

(“ De uitgifte van Obligaties met vervaldag 30 januari 2025 (de 

“Vervaldag”) voor een bedrag van EUR 55.000.000 (de 

“Obligaties”) is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Hamon 

& Cie (International) (de “Emittent”) op datum van 11 december 

2013”). 

Wijziging van Voorwaarde 5 (Intérêt) (Interest) 

Voorwaarde 5 wordt vervangen door de volgende tekst: 

« Sans préjudice de la Condition 6.3(g) (Non approbation des 

Décisions de Changement de Contrôle), chaque Obligation produira 

un intérêt (A) à partir du 30 janvier 2014 (la « Date d'Émission ») 

jusqu’au (mais à l’exclusion du) 30 janvier 2020 à concurrence de 

5,50% par an (le « Taux d'Intérêt Initial »), et (B) à partir du 30 

janvier 2020 (inclus) jusqu’au (mais à l’exclusion du) 30 janvier 

2025 à concurrence de 3,3 % par an (le « Taux d’Intérêt Modifié »), 

payable annuellement à l’échéance de chaque terme le 30 janvier de 

chaque année (chacune étant une « Date de Paiement des 

Intérêts »), à commencer par la Date de Paiement des Intérêts 

tombant le 30 janvier 2015. 

Chaque Obligation cessera de produire des intérêts à compter de sa 

Date d'Échéance pour le remboursement, sauf si le paiement du 60% 

du montant nominal est irrégulièrement retenu ou refusé, auquel cas 

les intérêts continuent de croître (aussi bien avant qu'après toute 

décision judiciaire et le cas échéant augmentés des intérêts 

judiciaires) jusqu'au jour où toutes les sommes dues relatives aux 

Obligations sont payées à la BNB en tant qu'organisme de 

liquidation au titre de paiement au Détenteur d'Obligations impliqué. 

Le montant des intérêts payable par rapport à chaque Obligation à 

chaque Date de Paiement des Intérêts sera égal à (A) 5.500 EUR 

jusqu’à la Date de Paiement des Intérêts tombant le 30 Janvier 2020, 

et (B) 3.300 EUR à partir de la Date de Paiement des Intérêts 

tombant le 30 janvier 2021 jusqu’à la Date de Paiement des Intérêts 

tombant le 30 janvier 2025. Si les intérêts sont payables à toute date 

autre qu'une Date de Paiement des Intérêts, les intérêts dus seront 

alors calculés sur la base du Taux d'Intérêt appliqué à la Valeur 

Nominale Spécifiée et le produit sera multiplié par la Fraction des 

Jours Échus, le résultat étant arrondi au centime d'euro le plus 

proche (un demi centime d'euro sera arrondi à l'unité supérieure). » 

Dans les présentes Conditions: 
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Fraction des Jours Échus signifie, par rapport à une période, le 

nombre de jours de la période concernée à partir du (et en ce 

compris) premier jour de cette période jusqu'au (et à l'exclusion du) 

dernier jour de cette période, divisé par le nombre de jours de la 

Période Régulière durant laquelle la période concernée tombe; et 

Période Régulière signifie chaque période à partir de (et en ce 

compris) la Date d'Émission ou toute Date de Paiement des Intérêts 

jusqu'à (et à l'exclusion de) la Date de Paiement des Intérêts 

suivante. 

Taux d’Intérêt signifie, selon les cas, Taux d’Intérêt Initial ou Taux 

d’Intérêt Modifié. » 

(“Zonder afbreuk te doen aan de Voorwaarde 6.3(g) (Niet 

goedkeuring van de Beslissingen inzake Controlewijziging), zal elke 

Obligatie interest opbrengen (A) vanaf 30 januari 2014 (de 

“Uitgiftedatum”) tot aan (maar met uitsluiting van) 30 januari 2020 

tegen een interestvoet van 5,50% op jaarbasis (de “Oorspronkelijke 

Interestvoet”) en (B) vanaf 30 januari 2020 (inbegrepen) tot aan 

(maar met uitsluiting van) 30 januari 2025 tegen een interestvoet van 

3,30% op jaarbasis (de “Gewijzigde Interestvoet”), jaarlijks 

betaalbaar op het einde van elke termijn de 30ste januari van elk jaar 

(elke een “Interestbetalingsdatum”), te beginnen bij de 

Interestbetalingsdatum die valt op 30 januari 2015. 

Iedere Obligatie zal ophouden interest op te brengen vanaf haar 

Vervaldag waarop aflossing verschuldigd is tenzij betaling van de 

60% van de hoofdsom onterecht is achtergehouden of geweigerd. In 

een dergelijk geval zal de Obligatie interest blijven opbrengen tegen 

een dergelijke interestvoet (zowel voor en na gerechtelijke uitspraak) 

tot de dag waarop alle sommen die verschuldigd zijn met betrekking 

tot de Obligaties betaald zijn aan de Nationale Bank van België in 

haar hoedanigheid van vereffeningsinstelling, als betaling aan de 

betrokken Obligatiehouder. 

Het bedrag van de interesten betaalbaar met betrekking tot elke 

Obligatie op elke Interestbetalingsdatum zal gelijk zijn aan (A) EUR 

5.500 tot aan de Interestbetalingsdatum die op 30 januari 2020 valt, 

en (B) EUR 3.300 te rekenen vanaf de Interestbetalingsdatum die valt 

op 30 januari 2021 tot aan de Interestbetalingsdatum die 30 januari 

2025 valt. Als de interesten betaalbaar zijn op enige andere datum 

dan de Interestbetalingsdatum, dan zullen de interesten berekend 

worden op basis van de Interestvoet toegepast op het Gespecifieerde 

Nominale Waarde en zal het product worden vermenigvuldigd met de 

“Day Count Fraction”, waarbij het resultaat zal worden afgerond 

naar de dichtstbijzijnde euro centime (waarbij een halve eurocentime 

naar de hogere eenheid zal worden afgerond).  

In deze Voorwaarden : 

Day Count Fraction betekent, met betrekking tot een periode, het 

aantal dagen van de relevante periode, vanaf (en met inbegrip van) 

de eerste dag van deze periode tot aan (en met uitsluiting van) de 

laatste dag van deze periode, gedeeld door het aantal dagen van de 

Reguliere Periode gedurende dewelke de betrokken periode valt; en 
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Reguliere Periode betekent elke periode te rekenen vanaf (en met 

inbegrip van) de Uitgiftedatum of elke Interestbetalingsdatum tot aan 

(en met uitsluiting van) de volgende Interestbetalingsdatum”. 

c. Wijzigingen aan de Garantieverklaring: De Garantieverklaring wordt op volgende

plaatsen gewijzigd om de verwijzingen naar de vaste rentevoet van 5.50 procent

te schrappen. (“à taux fixe de 5,50%”):

Overweging(A), 

Bijlage 2 (Demande de libération) (Verzoek tot Ontheffing); 

Bijlage 3 (Demande d’accession) (Verzoek tot Toetreding); 

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

Uitvoering van de Garantie); and 

Bijlage 6 (Formulaire de certificat d’encours) (Formulier Certificaat 

inzake uitstaande bedragen). 

Bevoegdheden van de Lasthebber 

De Lasthebber is gemachtigd om: 

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

betrekking tot de Besluiten; 

 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 de 

Resoluties 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 de 

Resoluties 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. 

1. De gegevens van de Obligaties zijn als volgt:

Hoofdsom 

in EUR 

Stem voor 

Besluit 1 

(*) 

Stem voor 

Besluit 2 

(*) 

Stem voor 

Besluit 3 

(*) 

10



 

Een Besluit zal enkel van kracht worden indien alle andere Besluiten ook werden 

goedgekeurd.   

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 contacpersoon 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. 
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