SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA
Deze samenvatting is opgesteld met het oog op de uitgifte door GDF SUEZ van Notes met een nominale
waarde van minder dan €50.000. Investeerders in Notes met een nominale waarde gelijk aan of groter dan
€50.000 mogen zich op geen enkele wijze op deze samenvatting te baseren, en GDF SUEZ aanvaardt geen
aansprakelijkheid ten opzichte van dergelijke investeerders. Deze samenvatting dient als een inleiding te
worden gelezen tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes dient gebaseerd te
worden op een overweging van dit Basisprospectus als een geheel, met inbegrip van de documenten die zijn
opgenomen door verwijzing. Volgend op de implementatie van de relevante bepalingen van de Prospectus
Richtlijn in elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (een “EER-Staat”), zal in elke dergelijke
Lidstaat geen burgerlijke aansprakelijkheid rusten op GDF SUEZ louter op grond van deze samenvatting,
met inbegrip van elke vertaling hiervan, tenzij ze misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer ze samen
gelezen wordt met de andere delen van dit Basisprospectus. Wanneer een vordering betreffende de informatie
opgenomen in dit Basisprospectus voor een rechtbank in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte
(een “EER-Staat”) gebracht wordt, kan de eiser, overeenkomstig de nationale wetgeving van de EER-Staat
waar de vordering wordt ingesteld, verplicht worden om de kosten te dragen die gepaard gaan met de
vertaling van dit Basisprospectus alvorens de gerechtelijke procedure wordt aangevat.
Begrippen en uitdrukkingen gedefinieerd in “Bepalingen en Voorwaarden van de Notes” (Terms and
Conditions of the Notes) van het Basisprospectus, hebben dezelfde betekenis in deze samenvatting.
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Belangrijke informatie omtrent de Notes die zullen worden uitgegeven onder het
Programma
Beschrijving van het Programma

Euro Medium Term Note Programme voor de doorlopende
uitgifte van schuldpapier in de vorm van Notes (het
“Programma”)

Emittent

GDF SUEZ

Vervangende Emittent(en)

GDF SUEZ kan op elk ogenblik al haar rechten, verplichtingen
en aansprakelijkheden onder de Notes overdragen aan een
volledig geconsolideerde dochtervennootschap van GDF
SUEZ. Zie “Bepalingen en Voorwaarden van de Notes –
Vervanging van enige Emittent”.

Limiet van het Programma

Tot €15.000.000.000 (of het equivalent hiervan in andere
munteenheden op de datum van uitgifte) totale nominale
waarde van op elk ogenblik uitstaande Notes, met inbegrip van
Notes van Electrabel of een Vervangende Emittent.

Arranger

Deutsche Bank AG, Paris Branch

Dealers onder het Programma

Barclays Bank PLC
BNP Paribas
CALYON
Citigroup Global Markets Limited
Deutsche Bank AG, London Branch
Fortis Bank NV/SA
HSBC Bank plc
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International plc
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Natixis
Société Générale
The Royal Bank of Scotland plc
Fiscaal Agent en Hoofdbetalingsagent

Citibank, N.A., London Branch

Betalingsagenten

Citibank International plc, Paris Branch en Deutsche Bank
Luxembourg S.A.

Wijze van Uitgifte

De Notes zullen worden uitgegeven op een gesyndiceerde of
niet-gesyndiceerde basis. De Notes zullen worden uitgegeven
in series (elk een “Serie”) met een of meer uitgiftedata en onder
voorwaarden die voor het overige identiek zijn (behalve voor
wat betreft de eerste betaling van interest), aangezien de Notes
van elke Serie bedoeld zijn om uitwisselbaar te zijn met alle
andere Notes van de Serie. Elke Serie kan worden uitgegeven
in tranches (elk een “Tranche”) op dezelfde of andere
uitgiftedata. De specifieke voorwaarden van elke Tranche (die,
waar nodig, zullen worden aangevuld met bijkomende
bepalingen en voorwaarden en die, behalve wat betreft de
uitgiftedatum, uitgifteprijs, de eerste betaling van interest en het
nominale bedrag van de Tranche, identiek zullen zijn aan de
voorwaarden van andere Tranches van dezelfde Serie) zullen
worden uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden bij dit
Basisprospectus (de “Definitieve Voorwaarden”).

Looptijden

Voor zover in overeenstemming met alle relevante wetten,
verordeningen en richtlijnen, elke looptijd vanaf één maand
vanaf de dag van oorspronkelijke uitgifte.

Munteenheden

Voor zover in overeenstemming met alle relevante wetten,
verordeningen en richtlijnen, kunnen Notes uitgegeven door
GDF SUEZ, uitgegeven worden in euro, US dollars, Japanse
yen, Zwitserse franken, pond sterling en in enige andere
munteenheid overeengekomen tussen GDF SUEZ en de
relevante Dealers.

Nominale waarde(n) per eenheid

Notes zullen zulke nominale waarde(n) hebben als
gespecificeerd in de relevante Definitieve Voorwaarden,
behalve dat de minimale waarde van elke Note, wanneer
uitgegeven door GDF SUEZ, €1.000 zal bedragen (of indien de
Notes een nominale waarde hebben in een andere munteenheid
dan de euro, de equivalente nominale waarde in deze
munteenheid op de uitgiftedatum) of een hoger bedrag als kan
worden toegestaan of vereist van tijd tot tijd door de relevante
centrale bank (of equivalent orgaan) of door enige wetten of
verordeningen van toepassing op de relevante specifieke
munteenheid.
Behalve indien anders bepaald door de dan vigerende wetten en
reglementen, zullen Notes (met inbegrip van Notes in pond
sterling) met een looptijd van minder dan één jaar vanaf de dag
van uitgifte en waarvan de Emittent het provenu in het Verenigd

A10250852/0.10/24 Dec 2008

2

Koninkrijk zal ontvangen of waarvan uitgifte anderszins een
inbreuk uitmaakt op Sectie 19 van de Wet op de Financiële
Diensten en Markten 2000 (Financial Services and Markets Act
2000) (de “FSMA”), een minimale waarde hebben van
£100.000 (of het equivalent in andere munteenheden).
Vorm van de Notes

Notes zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm
(“Gedematerialiseerde Notes”) of in gematerialiseerde vorm
(“Gematerialiseerde Notes”). Gedematerialiseerde Notes
zullen niet omwisselbaar zijn tegen Gematerialiseerde Notes en
Gematerialiseerde Notes zullen niet omwisselbaar zijn tegen
Gedematerialiseerde Notes.
De relevante Definitieve Voorwaarden zullen specificeren of
Gedematerialiseerde Notes uitgegeven door GDF SUEZ,
Gedematerialiseerde Notes aan toonder (au porteur) zullen zijn,
of Gedematerialiseerde Notes op naam (au nominatif).
Gematerialiseerde Notes zullen enkel aan toonder zijn
(“Gematerialiseerde Notes aan Toonder”). Een Tijdelijk
Globaal Certificaat (Temporary Global Certificate) zal initieel
worden uitgegeven voor elke Tranche van Gematerialiseerde
Notes aan Toonder. Gematerialiseerde Notes kunnen enkel
worden uitgegeven buiten Frankrijk en buiten de Verenigde
Staten van Amerika. Gematerialiseerde Notes kunnen in België
niet
materieel
worden
geleverd
tenzij
aan
een
vereffeningstelsel, een bewaarnemer of een andere
gelijkaardige instelling met het oog op hun immobilisatie.

Statuut van de Notes

De Notes zullen onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en
(onder voorbehoud van de bepalingen van Voorwaarde 4) nietgewaarborgde verbintenissen van GDF SUEZ uitmaken en
zullen pari passu rang nemen zonder voorkeur of voorrang
onder elkaar en (onder voorbehoud van bepalingen van
dwingend recht) gelijk met alle andere huidige of toekomstige
niet-gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen,
schulden en waarborgen van de relevante Emittent.

Negative Pledge

Een negatieve verbintenis (negative pledge) met betrekking tot
de Notes wordt uiteengezet in Voorwaarde 4 – zie “Bepalingen
en Voorwaarden van de Notes - Negative Pledge”.

Wanprestatie
(met inbegrip van cross-default)

Gevallen van wanprestatie, met inbegrip van cross-default met
betrekking tot de Notes, worden uiteengezet in Voorwaarde 9 –
zie “Bepalingen en Voorwaarden van de Notes – Gevallen
van Wanprestatie”.

Bedrag van de Terugbetaling

De relevante Definitieve Voorwaarden zullen de basis voor de
berekening van de verschuldigde terug te betalen bedragen
specificeren.

Optionele Terugbetaling

De Definitieve Voorwaarden vastgelegd naar aanleiding van
elke uitgifte van Notes zullen bepalen of zulke Notes
voorafgaand aan hun vastgestelde looptijd kunnen worden
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terugbetaald, naar keuze van de relevante Emittent (in zijn
geheel of gedeeltelijk) en/of de houders van de Notes en, in
dergelijk geval, welke voorwaarden van toepassing zijn op een
dergelijke terugbetaling.
De Definitieve Voorwaarden vastgelegd naar aanleiding van
elke uitgifte van Notes die kunnen worden terugbetaald in twee
of meer afbetalingstermijnen, zullen de data bepalen waarop, en
de bedragen waarvoor dergelijke Notes kunnen worden
afgelost.
Vroegtijdige Terugbetaling

Met uitzondering van hetgeen bepaald is in “Optionele
Terugbetaling” hierboven, zullen Notes, op grond van de
keuze van de relevante Emittent, enkel om fiscale redenen
terugbetaalbaar zijn voor hun vervaldatum. Zie “Bepalingen en
Voorwaarden van de Notes – Terugbetaling, Aankoop en
Opties”.

Belasting

Betalingen van interest en andere inkomsten gedaan door GDF
SUEZ met betrekking tot de Notes zullen gedaan worden
zonder inhouding of aftrek voor, of voor rekening van, de
roerende voorheffing uiteengezet in Artikel 125 A III van de
Franse belastingscode, zoals voorzien door Artikel 131 quater
van de Franse belastingscode, voor zover de Notes uitgegeven
zijn (of geacht worden te zijn uitgegeven) buiten Frankrijk. Zie
“Bepalingen en Voorwaarden van de Notes – Belasting”.

Soorten Notes

GDF SUEZ kan Vastrentende Notes, Vlotrentende Notes,
Nulcoupon Notes, Tweevoudige-Munt Notes en IndexGerelateerde Notes of andere Notes zoals gespecificeerd in de
relevante Definitieve Voorwaarden uitgeven.

Toepasselijk recht

De Notes en de Garantie worden beheerst door Frans recht.

Notering en Toelating tot verhandeling

Notering op de officiële lijst van Beurs van Luxemburg, of
zoals anders gespecificeerd in de relevante Definitieve
Voorwaarden. Het is mogelijk dat een Serie Notes niet
genoteerd wordt.
Toelating tot de verhandeling op de Gereglementeerde Markt
van de Beurs van Luxemburg, of zoals anders gespecificeerd in
de relevante Definitieve Voorwaarden.

Aanbieding aan het Publiek

Behalve indien de Definitieve Voorwaarden het zo specificeren,
zullen de Notes niet worden aangeboden aan het publiek in
Luxemburg en/of in enige andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte.

Verkoopsbeperkingen

Er zijn beperkingen op aanbiedingen en verkoop van Notes en
op de verdeling van aanbiedingsmateriaal in verscheidene
jurisdicties. Zie “Verdelingsplan”. Met betrekking tot de
aanbieding en verkoop van een bepaalde Tranche, kunnen
bijkomende verkoopsrestricties worden opgelegd die zullen
worden uiteengezet in de relevante Definitieve Voorwaarden.
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Belangrijke informatie over de Emittent
(A)

Belangrijke informatie over de Emittent

GDF SUEZ (“GDF SUEZ” of de “Emittent”, en samen met haar volledig geconsolideerde
1
dochterondernemingen, de “Groep”) is een van de leidende energieleveranciers in de wereld ,
gevestigd in Frankrijk als een naamloze vennootschap (“société anonyme”), ingeschreven bij het
“Registre du Commerce et des Sociétés de Paris” onder referentie nummer SIREN 542 107 651.
Haar maatschappelijke– en hoofdzetel is gelegen te 16-26, rue du Docteur Lancereaux, 75008
Parijs, Frankrijk.
De Groep is recentelijk gevormd ten gevolge van de fusie-overname van Suez door Gaz de France.
Deze transactie kadert in een klimaat van verregaande, toegenomen veranderingen in de Europese
energiesector. De fusie van de twee ondernemingen heeft bijgevolg een wereldleider in energie
2
gecreëerd met een sterke aanwezigheid in Frankrijk en België .
Samenvatting van de bedrijfsactiviteiten van de Groep
GDF SUEZ is actief doorheen de gehele energie waarde structuur (energy value chain), in
elektriciteit en aardgas, upstream en downstream:
aankoop, productie en marketing van aardgas en elektriciteit;
transport, distributie, management en ontwikkeling van grote infrastructuren voor
aardgas en elektriciteit; en
ontwikkeling en marketing van energiediensten en ontwikkeling en marketing van
water- en afvalverwerkingdiensten.
De Groep ontwikkelt zijn activiteiten (energie, energiediensten en milieu) op grond van een
verantwoord groeimodel om de grote uitdagingen aan te gaan: instaan voor energiebehoeften, de
bevoorrading verzekeren, de strijd opnemen tegen de klimaatverandering en de natuurlijke
rijkdommen optimaal benutten.
GDF SUEZ steunt op gediversifieerde bevoorradingsbronnen evenals op een flexibel en performant
productiepark ten einde te voorzien in vernieuwende energie oplossingen voor individuen, steden en
ondernemingen.
GDF SUEZ is georganiseerd in 5 bedrijfstakken “Energie”:
Energie Frankrijk;
Energie Europa en Internationaal;
Global Gaz en LNG;
Infrastructuur;
Energiediensten;
en één bedrijfstak “Milieu”.

1

Interne bron bij Suez gebaseerd op gegevens gepubliceerd door concurrenten.

2

Bron: de Fusie Prospectus (zoals gedefinieerd in de sectie “Documenten opgenomen door middel van Verwijzing” van dit
Basisprospectus).
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(B)

Maatschappelijk kapitaal

Ten gevolge van de fusie tussen Gaz de France en Suez, van kracht sedert 22 juli 2008, bedraagt het
maatschappelijk kapitaal €2.191.532.680 vanaf die datum, vertegenwoordigd door 2.191.532.680
aandelen met een nominale waarde van €1, volledig volstort.

(C)

Belangrijke informatie met betrekking tot geselecteerde financiële gegevens van de
Emittent op 31 december 2007
(i)

Geselecteerde financiële informatie van Suez en Gaz de France

Belangrijke cijfers van Suez voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2006 en 2007:
Miljoen euro
1. Omzet
waarvan gerealiseerd buiten Frankrijk
2. Resultaat
- bruto bedrijfsresultaat
- lopend bedrijfsresultaat
- netto Groepsaandeel
3. Kasstromen
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
waarvan cashflow vóór financieel resultaat en
belastingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
4. Balans
Eigen vermogen, Groepsaandeel
Totaal eigen vermogen
Balanstotaal
5. Gegevens per aandeel (in euro)
- Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (a)
- Aantal aandelen op balansdatum
- Nettoresultaat per aandeel (a)
- Uitgekeerd dividend
6. Totaal gemiddeld personeelsbestand
- Integraal geconsolideerde vennootschappen
- Evenredig geconsolideerde vennootschappen
- Equity-accounted geconsolideerde vennootschappen

2007
47 475,4
35 542,9

2006
44 289,2
33 480,3

7 964,7
5 175,4
3 923,5

7 083,3
4 496,5
3 606,3

6 016,6

5 172,2

7 266,6
(4 681,2)
(2 517,5)

6 383,5
(365,9)
(6 938,1)

22 192,8
24 860,9
79 127,2

19 503,8
22 563,8
73 434,6

1 286 926 215
1 307 043 522
3,09
1,36
192 821
146 350
37 592
8 879

1 261 287 823
1 277 444 403
2,86
1,20
186 198
138 678
38 567
8 953

(a)

De winst per aandeel is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen na aftrek van de
aandelen in eigen bezit. Dividend 2007: voorgesteld.

Belangrijke cijfers van Gaz de France voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2006 en 2007:
(Miljoen euro)

2007

2006

27 427

27 642

-0,8%

22 872

EBITDA

5 666

5 149

+10%

4 248

Bedrijfsresultaat

3 874

3 608

+7,4%

2 821

Nettoresultaat – Groepsaandeel

2 472

2 298

+7,6%

1 782

Omzet
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Verschil

2005

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Verwaterde nettowinst per aandeel(1)

5 904

5 118

+15,4

4 254

2,51

2,34

+7,6%

1,89

Actiefzijde van de balans (belangrijkste posten)
Miljoen euro

31.12.2007

Vaste activa

31.12.2006

31.12.2005

29 191

27 388

25 405

Voorraden en bestellingen in uitvoering

1 790

1 935

1 452

Handelsvorderingen en overige vorderingen

8 816

8 286

8 259

Overige vlottende activa

3 170

2 756

2 678

Geldmiddelen en kasequivalenten

3 211

2 556

2 142

46 178

42 921

39 936

Totaal der activa

Passiefzijde van de balans (belangrijkste posten)
Miljoen euro

31.12.2007

Eigen vermogen

31.12.2006*

31.12.2005

18 501

16 663

14 782

Voorzieningen op meer dan een jaar

7 206

6 892

6 627

Overige passiva op meer dan een jaar

2 932

2 864

2 943

Financiële schulden

5 945

6 028

5 112

Handelsschulden

3 696

3 623

3 202

Overige kortlopende passiva

7 898

6 851

7 270

46 178

42 921

39 936

Totaal der passiva

* Herwerkt ingevolge beëindiging van de identificatie en waardering van de verworven activa en overgenomen passiva
in het kader van de verwerving in 2006 van de vennootschap Maïa Eolis.

(ii)

Pro forma financiële informatie
De pro forma financiële informatie weerspiegelt de samenvoeging van Gaz de France en
Suez volgens de boekhoudkundige methode op basis van aankoop. De pro forma balans op
31 december 2007 is voorgesteld alsof de fusie tussen Gaz de France en Suez heeft
plaatsgehad op 31 december 2007. De pro forma resultatenrekening over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2007 is voorgesteld alsof de fusie tussen Gaz de France en Suez
heeft plaatsgehad op 1 januari 2007.
De samengevoegde pro forma financiële informatie is louter illustratief en is, op grond
daarvan, niet noodzakelijk indicatief voor het bedrijfsresultaat of de financiële positie van
de samengevoegde groep welke zouden kunnen bereikt zijn indien de fusie zou hebben
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plaatsgehad op respectievelijk 1 januari 2007 en 31 december 2007. Zij is ook niet
representatief voor het bedrijfsresultaat of voor de financiële positie van de samengevoegde
groep in de toekomst. De veronderstellingen waarvan uitgegaan is in de voorbereiding van
de niet-geauditeerde geselecteerde samengevoegde pro forma financiële informatie zijn
beschreven in de “Niet-geauditeerde Pro Forma Financiële Informatie” bij verwijzing
opgenomen in dit Basisprospectus.
De pro forma financiële informatie werd samengesteld op basis van de geconsolideerde
financiële toestand op 31 december 2007 van Suez en Gaz de France, opgesteld conform
IFRS.

NIET-GEAUDITEERDE GESELECTEERDE SAMENGEVOEGDE PRO FORMA FINANCIËLE
INFORMATIE
Voor het boekjaar
afgesloten op 31
december 2007

(in miljoen euro)

Informatie uit de resultatenrekening
OMZET ..............................................................................................................

74 252

BEDRIJFSRESULTAAT .....................................................................................

8 532

NETTORESULTAAT, GROEPSAANDEEL .......................................................

5 566

BASISWINST PER AANDEEL, BEREKEND OP HET NETTORESULTAAT,
GROEPSAANDEEL (IN EURO) .......................................................................

2,56

VERWATERDE WINST PER AANDEEL, BEREKEND OP HET
NETTORESULTAAT, GROEPSAANDEEL (IN EURO) .....................................

2,53

Informatie uit de balans
EIGEN VERMOGEN, GROEPSAANDEEL .......................................................

61 365

BALANSTOTAAL ...............................................................................................

153 818

BEKNOPT VERSLAG VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE SCHULDEN VAN SUEZ EN GAZ
DE FRANCE OP 31 MAART 2008

In miljoen euro

Gaz de France

Suez

Totaal van de financiële schulden op ten hoogste één jaar ...............................1 296

7 458

Totaal van de financiële schulden op meer dan één jaar ...................................4 293

13 956

Eigen vermogen groepsaandeel met uitsluiting van het resultaat van
17 331
de periode ..........................................................................................................

21 557

Analyse van de netto financiële schulden
Liquide middelen ...............................................................................................3 936
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7 653

Financiële vorderingen op korte termijn ............................................................ 131

493

Financiële schulden op korte termijn .................................................................1 296

7 458

Netto financiële schulden op korte termijn ........................................................
(2 771)

(688)

Netto financiële schulden op middellange en lange termijn ..............................4 293

13 956

Netto financiële schulden, met uitsluiting van de impact van
financiële instrumenten tot waarborg van de schuld ..........................................
1 521

13 268

Netto financiële schulden, met inbegrip van de impact van
financiële instrumenten tot waarborg van de schuld ..........................................
1 489

12 640

3

Risicofactoren
(A)

Risicofactoren met betrekking tot de Emittent

Potentiële beleggers dienen, onder andere, de risicofactoren omschreven in “Risicofactoren” in het
Basisprospectus, in overweging te nemen. Deze omvatten de volgende risicofactoren betrekking tot
GDF SUEZ, haar exploitatie en haar activiteiten en die inherent zijn aan het beleggen in Notes
onder het Programma:
Risico’s met betrekking tot de bedrijfssectoren van de Groep;
Wettelijke en reglementaire risico’s;
Risico’s verbonden aan de groei van de Groep;
Risico’s verbonden aan de aanpassing aan de veranderingen in de energiemarkt;
Industriële risico’s;
Risico’s met betrekking tot informatiebeheersing;
Risico’s met betrekking tot human resources;
Risico’s met betrekking tot het milieu, gezondheid, hygiëne en veiligheid.
Elk van deze risico’s zou een substantieel nadelig effect kunnen hebben op GDF SUEZ, haar
strategie, haar activiteiten, haar activa, haar doelstellingen, haar financiële positie, resultaten of op
de prijs van haar aandelen.
Zie “Risicofactoren” zoals beschreven in het Basisprospectus voor meer details.

(B)

Risicofactoren met betrekking tot de Notes

Er zijn bepaalde factoren die de mogelijkheid van GDF SUEZ kunnen aantasten om haar
verplichtingen na te komen onder Notes uitgegeven onder het Programma, met inbegrip van:
Algemene risico’s met betrekking tot de Notes (bv. onafhankelijke onderzoek en advies,
potentiële belangenconflicten, wettigheid van de inschrijving, belasting,
liquiditeitsrisico’s, wisselkoersrisico’s);
Risico’s met betrekking tot de structuur van een specifieke uitgifte van Notes (bv.
optionele terugbetaling, vastrentende Notes, vlotrentende Notes, index-gerelateerde
Notes.)
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Zie “Risicofactoren” zoals beschreven in het Basisprospectus voor meer details.
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