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Openbare aankondiging overeenkomstig artikel 7:97, § 4/1, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen betreffende een verrichting tussen
verbonden partijen

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft op 1 april 2021 besloten om een
algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen met als agenda de
verlenging van de looptijd van de obligatielening tot 30 januari 2035. In de mate dat
de Société wallone de gestion et de participation (“Sogepa”) 38,7% van de
obligatielening aanhoudt, is zij “verbonden” met de Vennootschap in de zin van artikel
7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV”)
In dit verband heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor zover nodig, de
procedure van artikel 7:97 WVV toegepast, die betrekking heeft op beslissingen en
verrichtingen ten aanzien van een met de Vennootschap verbonden partij. Deze
bepaling impliceert onder meer de tussenkomst van een Comité van onafhankelijke
bestuurders om advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur. De conclusies van
dit advies zijn aan het eind van deze mededeling opgenomen.
Bovendien bepaalt deze bepaling dat indien bij de beslissing of de verrichting een
bestuurder betrokken is, deze niet aan de beraadslaging of stemming van de Raad
van Bestuur deelneemt. De betrokken bestuurders zijn de volgende: Valérie Potier, in
haar hoedanigheid van permanente vertegenwoordiger van Sogepa en Renaud
Witmeur, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het uitvoerend comité van Sogepa.
Deze bestuurders hebben derhalve niet aan de beraadslagingen of aan de
stemmingen deelgenomen.
Uit voorzorg heeft de Vennootschap ook artikel 7:96 toegepast in de mate dat
bepaalde bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard zouden kunnen hebben dat tegengesteld is aan dat van de
Vennootschap. Deze bepaling bepaalt eveneens dat deze bestuurders niet aan de
beraadslaging of aan de stemming mogen deelnemen. De mogelijk betrokken
bestuurders zijn degene die in de vorige paragraaf worden vermeld.
De bijeenroeping van de algemene vergadering van obligatiehouders maakt deel uit
van het plan van de Vennootschap om haar eigen vermogen te versterken teneinde
tegemoet te komen aan de liquiditeitsbehoeften die voortvloeien uit de wereldwijde
economische vertraging tijdens de Covid-19-crisis. In dit verband is de Vennootschap
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besprekingen aangegaan met haar referentiebanken en met Sogepa. Tijdens deze
besprekingen hebben de Vennootschap, de banken en Sogepa een
herkapitalisatieplan overwogen dat de groep in staat zou moeten stellen om haar
eigen vermogen opnieuw op te bouwen tot ongeveer 23,2 miljoen EUR, waaraan een
achtergestelde lening op lange termijn van 26,8 miljoen EUR, verstrekt door Sogepa,
zal worden toegevoegd.
Het akkoord van de banken en van Sogepa is echter afhankelijk van de deelname van
de obligatiehouders aan de inspanningen die in het kader van het voormelde
herkapitalisatieplan worden geleverd, zodat de verlenging van de obligatielening tot
30 januari 2035 een noodzakelijke voorwaarde is voor de daadwerkelijke tussenkomst
van de banken en Sogepa. Bij gebrek aan goedkeuring door de algemene vergadering
van obligatiehouders zal het eigen vermogen van de Groep niet genieten van de
hierboven beschreven effecten, waardoor de Groep en de Vennootschap in ernstige
cashflowmoeilijkheden zullen komen.
Gelet op het voorgaande was het Comité van onafhankelijke bestuurders van oordeel
dat:
-

-

de beslissing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap om een
algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen met als agenda
de verlenging van de looptijd van de obligatie tot 30 januari 2035 ligt in lijn met
de strategie van de Groep en de Vennootschap om haar eigen vermogens- en
financiële structuur te versterken; en
de voorwaarden waaraan deze voorgenomen transactie onderworpen is, zijn
niet van dien aard dat zij nadelig zijn voor de Vennootschap en zijn niet
onrechtmatig.

Het Comité van onafhankelijke bestuurders heeft derhalve een gunstig advies zonder
voorbehoud uitgebracht. Het bovenstaande vormt de "beslissing" van het Comité in
de zin van artikel 7:97 WVV. De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft het
advies van het Comité van onafhankelijke bestuurders opgevolgd.
De conclusie van de beoordeling door de Commissaris van het advies van het Comité
van onafhankelijke bestuurders en van de notulen van de Raad van Bestuur luidt als
volgt:
Op basis van ons beperkt nazicht, hebben wij geen feiten geïdentificeerd die ons doen
geloven dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het advies
van het Comité van onafhankelijke bestuurders van 1 april 2021 en in de notulen van
de Raad van Bestuur van dezelfde datum, in overeenstemming met artikel 7:97 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, significante inconsistenties
zouden bevatten met betrekking tot de informatie waarover wij beschikken in het kader
van onze opdracht als Commissaris.
Ons rapport is uitsluitend opgesteld in overeenstemming met artikel 7:97 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de verlenging van
de looptijd van de obligatielening van 2025 tot 2035 die ter goedkeuring zal worden
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voorgelegd aan de algemene vergadering van obligatiehouders en mag niet voor een
ander doel worden gebruikt.
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