Mededeling betreffende de vervroegde afsluiting van het openbaar aanbod van obligaties
door Studio 100 NV

Mededeling betreffende het openbaar aanbod van obligaties in België met een vaste rente van
3,35% (bruto) per jaar, met vervaldag 23 juni 2022 (de « Obligaties ») (ISIN code BE6278665490)
die worden uitgegeven door Studio 100 NV (de « Emittent »).

Deze mededeling dient samen te worden gelezen met het prospectus betreffende de Obligaties, dd.
2 juni 2015 en goedgekeurd door de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA)
(het « Prospectus»)1.
Het totaal bedrag van de inschrijvingen, ontvangen door BNP Paribas Fortis en de andere Joint
Lead Managers heeft het totale nominale bedrag van Obligaties die zullen worden uitgegeven,
overstegen. De Emittent, met akkoord van de Joint Lead Managers, heeft aldus besloten de
inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op 5 juni 2015 om 17u30.

Het totale nominale bedrag van Obligaties die zullen worden uitgegeven en toegelaten tot de Euro
MTF Markt van de Beurs van Luxemburg op 23 juni 2015 is vastgelegd op 90.000.000 EUR (onder
voorbehoud van wijziging indien de Emittent een supplement aan het Prospectus publiceert voor 23
juni 2015)
Het totale aantal inschrijvingen ontvangen door BNP Paribas Fortis heeft het maximaal aan BNP
Paribas Fortis toegekende bedrag overschreden. Als gevolg hiervan, kunnen de ontvangen orders
proportioneel worden herleid tot een toekenning van een veelvoud van EUR 1,000 (voor zover
mogelijk, een minimale nominale waarde van EUR 1,000, wat overeenkomt met de coupure van de
Obligaties). De beleggers die hun order hebben doorgevoerd via BNP Paribas Fortis, zullen ten
laatste op 23 juni 2015, via hun rekeningafschrift, op de hoogte worden gebracht van het aantal
Obligaties dat hen werd toegekend en de gebruikte toekenningsmethode. De toekenningsmethode
zal gepubliceerd worden op de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies)
ten laatste op 23 juni 2015. Deze methode houdt rekening met de inschrijvingen ontvangen door
BNP Paribas Fortis en het totaal aantal Obligaties toegekend aan BNP Paribas Fortis. Als gevolg
hiervan is het mogelijk dat de resultaten van de toekenningsmethode verschillen tussen de Lead
Managers.
Deze mededeling is gepubliceerd door BNP Paribas Fortis NV 5 juni 2015
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Het Prospectus in het Engels, alsook de vertaling ervan in het Nederlands en de samenvatting in het Frans, zijn
verkrijgbaar op de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies) en op de website van de Emittent
(www.studio100.tv).

