SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS
van 2 december 2010
met betrekking tot het openbaar bod in België en het Groothertogdom
Luxemburg
voor een verwacht minimumbedrag van EUR 100.000.000
4,50 procent, vastrentende obligaties die vervallen op 23 december 2018 (de
“Obligaties”)
uitgegeven door
NV BEKAERT SA (“Bekaert” of de “Emittent”)
Naamloze vennootschap naar Belgisch recht
Er werd een aanvraag ingediend voor notering op de Officiële Lijst van de Beurs van
Luxemburg en voor een toelating tot verhandeling op de gereglementeerde markt
van Beurs van Luxemburg

Dit document (de “Samenvatting”) vormt, samen met het registratiedocument d.d. 2
december 2010 (het “Registratiedocument”) en de verrichtingsnota betreffende de
Obligaties d.d. 2 december 2010 (de “Verrichtingsnota”), het prospectus met
betrekking tot het openbaar bod tot inschrijving op de Obligaties door de Emittent en
ten behoeve van de notering op de Officiële Lijst van de Beurs van Luxemburg en
voor de toelating tot het verhandelen op de gereglementeerde markt van de Beurs
van Luxemburg (het “Prospectus”). Deze Samenvatting mag afzonderlijk van de
twee andere documenten worden verspreid. De Samenvatting bevat een korte
samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de uitgifte van de Obligaties,
alsook een beschrijving van de Emittent. Een volledige beschrijving van de
Obligaties en van de Emittent bevindt zich in de Verrichtingsnota en het
Registratiedocument. Deze samenvatting mag enkel worden gelezen als een
inleiding op het Prospectus.
De drie documenten die samen het Prospectus vormen, worden in het Engels gratis
ter beschikking gesteld van de beleggers (en de Samenvatting is ook verkrijgbaar in
een Nederlandse en Franse vertaling) op de kantoren van Bekaert te President
Kennedypark 18, BE-8500 Kortrijk. Ze zijn ook gratis te verkrijgen bij Fortis Bank
NV/SA, dat in België actief is onder de handelsnaam BNP Paribas Fortis (“BNP
Paribas Fortis”) – tel.: +32 2 433 40 31 (in het Nederlands) of +32 2 433 40 32 (in
het Frans) en bij KBC Bank NV – tel.: +32 78 15 21 53. Ze zijn eveneens
beschikbaar op de website van Bekaert (www.bekaert.com), BNP Paribas Fortis
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(www.bnpparibasfortis.be/emissies) (onder "Sparen en Beleggen"), KBC Bank NV
(www.kbc.be/obligaties) en van de Beurs van Luxemburg (www.bourse.lu).
In geval van verschillen tussen het oorspronkelijke Engelstalige Prospectus en de
Samenvatting (in welke taal dan ook), primeert het Engelstalige Prospectus.
De Emittent kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van de Samenvatting
wanneer deze Samenvatting (met inbegrip van elke vertaling ervan) misleidend,
onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus
wordt gelezen.
Indien een belegger bij een rechtbank een vordering aanhangig maakt met
betrekking tot de informatie in dit Prospectus, zal de eisende belegger, volgens de
nationale wetgeving van de desbetreffende lidstaat van de Europese Economische
Ruimte, de vertaalkosten van het Prospectus moeten dragen voor de
rechtsvordering wordt ingesteld.
Iedere beslissing om te beleggen in de Obligaties moet gebaseerd zijn op de
bestudering van het volledige Prospectus door de belegger.

1.1.

Overwegingen voor de belegger - Risicofactoren

Vóór het nemen van hun beleggingsbeslissing, worden potentiële beleggers
verzocht aandachtig de risicofactoren die beschreven staan in het Prospectus te
onderzoeken, waarvan een lijst hieronder is opgenomen.
De risico’s en onzekerheden die beschreven staan in het Prospectus, zijn niet
de enige waaraan de Obligaties onderhevig zijn. Andere risico’s en onzekerheden
die, op de datum van het Prospectus, ofwel ongekend zijn of als immaterieel
beschouwd werden, kunnen nog steeds een schadelijke invloed hebben op de
bedrijfsoperaties of op de mogelijkheid om betalingen te doen in het kader van de
Obligaties of andere uitstaande schulden.
In geval van twijfel over de risico's omtrent Bekaert, worden beleggers
verzocht het advies van een gespecialiseerd financieel adviseur in te winnen of, in
voorkomend geval, af te zien van een belegging in de Obligaties.
1.1.1. Risicofactoren betreffende de Emittent
a. Economisch en conjunctureel risico;
b. Kredietrisico;
c. Risico’s met betrekking tot grondstoffen;
d. Concurrentie;
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e. Arbeidsmarkt;
f. Financieel risicobeheer;
g. Interne controle;
h. Risico’s met betrekking tot leveranciers;
i. Risico’s met betrekking tot storing in de IT-systemen;
j. Natuurrampen en geopolitieke gebeurtenissen;
k. Naleving van wetten en reglementen;
l. Naleving van milieuwetten en –reglementen; en
m. Geen gecontroleerde financiële informatie voor de periode na 31 december
2009.
Een gedetailleerde toelichting van de hierboven vermelde risicofactoren staat
vermeld op pagina's 2-6 van het Registratiedocument.
1.1.2. Risicofactoren betreffende de Obligaties
a. Het is mogelijk dat de Obligaties geen geschikte belegging zijn voor alle
beleggers;
b. Risico’s met betrekking tot de prijsvorming;
c. Er bestaat geen actieve markt voor de verhandeling van de Obligaties;
d. Renteschommelingen;
e. De Obligaties kunnen vervroegd worden afgelost;
f. De Change of Control Put;
g. Marktwaarde van de Obligaties;
h. Wereldwijde kredietmarktomstandigheden;
i. Toekomstige bedrijfsresultaten van de Emittent;
j. Bijkomende schulden;
k. Obligaties zonder zakelijke zekerheid of garantie;
l. Belgisch insolventierecht;
m. Vertegenwoordiging van Obligatiehouders;
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n. EU Spaarrichtlijn;
o. Belgische bronbelasting;
p. Wetswijziging;
q. Mededelingen;
r. Afhankelijkheid van de procedures van het X/N effectenvereffeningsstelsel
(het “X/N-stelsel”) van de Nationale Bank van België, Euroclear en
Clearstream, Luxemburg voor overdracht, betaling en communicatie met de
Emittent;
s. De Domiciliëringsagent is niet verplicht om de bedragen af te zonderen die
door hem zijn ontvangen in verband met de via het X/N-stelsel geclearde
Obligaties;
t. Het Rekenkantoor heeft geen fiduciaire of andere verplichtingen jegens de
Obligatiehouders en is in het bijzonder niet verplicht tot het doen van
vaststellingen ter bescherming of behartiging van hun belangen;
u. Wisselkoersrisico en wisselcontroles;
v. Mogelijke belangenconflicten; en
w. Wettelijke beleggingsoverwegingen kunnen bepaalde beleggingen beperken.
Een gedetailleerde toelichting van de hierboven vermelde risicofactoren staat
vermeld op pagina's 5-11 van de Verrichtingsnota.
1.2.

Goedkeuring door de Luxemburgse Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF)

Het Prospectus werd door de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur
Financier (de “CSSF”) goedgekeurd op 2 december 2010, bij toepassing van
artikel 7 van de Luxemburgse wet van 10 juli 2005 met betrekking tot prospectussen
voor effecten. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of
de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van de Emittent.
Het Prospectus werd opgesteld overeenkomstig de (EG)-verordening nr. 809/2004
van de Europese Commissie .
De CSSF heeft de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (de “CBFA”) een goedkeuringsverklaring bezorgd waaruit blijkt dat
het Prospectus werd opgesteld conform de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat
gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of
tot de verhandeling worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (de
"Prospectusrichtlijn").
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1.3.

Kenmerken van de verrichting

Emittent

De Emittent werd opgericht onder de vorm van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid op
19 oktober 1935, en werd op 25 april 1969 omgezet in een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Ze heeft een
onbepaalde duur. Bekaert heeft haar maatschappelijke
zetel te Bekaertstraat 2, BE-8550 Zwevegem, BTW BE
0405.388.536 RPR Kortrijk (tel.: +32 56 76 61 11).
Bekaert (www.bekaert.com) is wereldwijd technologisch
leidinggevend binnen haar twee kerncompetenties:
geavanceerde metaaltransformatie en geavanceerde
materialen en deklagen, en marktleider op het vlak van
getrokken draadproducten en –toepassingen. Bekaert
(Euronext Brussels: BEKB) is een wereldwijde onderneming
met haar hoofdkantoor in België, die meer dan 25.000
mensen wereldwijd tewerkstelt. Bekaert, dat klanten in 120
landen bedient, voert een duurzaam rendabel groeibeleid in
al haar activiteiten en realiseerde in 2009 een
geconsolideerde omzet van EUR 3,3 miljard.
De kerncompetenties van Bekaert zijn het transformeren
van
staaldraad
en
het
toepassen
van
deklaagtechnologieën.
De
combinatie
van
deze
competenties maakt Bekaert uniek. Als belangrijkste
aankoper in de wereld, koopt Bekaert jaarlijks meer dan 2,5
miljoen ton walsdraad, de belangrijkste grondstof.
Naargelang de wensen van de klanten worden hiervan
draden getrokken van verschillende diameters en sterkte,
zelfs tot ultrafijne vezels van 1 micron. Op het vlak van
deklaagtechnologie heeft de onderneming heel wat
competenties in huis die ze op verschillende materialen kan
toepassen. Bekaert onderscheidt zich door marktgerichte
innovatie.
De langetermijnstrategie van Bekaert is gericht op
duurzame rendabele groei. Om deze strategie te realiseren,
streeft Bekaert naar wereldwijd markt- en technologisch
leiderschap. In de loop van de voorbije jaren werd de
aanwezigheid op de groeimarkten versterkt en sinds 2005
realiseerde Bekaert zelfs een groter aandeel van de
gezamenlijke omzet in de opkomende markten dan in de
westerse, mature markten. De gestage stijging van zowel
de omzet als de rendabiliteit laat de Emittent toe verder te
investeren in de toekomst van de onderneming.
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Klanten in meer dan 120 landen en uit uiteenlopende
sectoren opteren voor een samenwerking met Bekaert. Zij
kiezen voor de brede waaier van hoogtechnologische
producten, systemen en diensten die de onderneming
aanbiedt. Bekaert concentreert zich voornamelijk op
zogenaamde tussenproducten, maar houdt voortdurend de
vinger aan de pols bij eindgebruikers. Door te anticiperen
op hun behoeften, biedt de onderneming haar industriële
klanten de oplossingen die hen voorsprong geven op hun
markten. De onderneming bouwt aan win-winrelaties met
haar klanten, gebaseerd op partnerschappen, uitgaande
van wederzijds vertrouwen en begrip. Wereldwijd draagt
Bekaert bij tot meer toegevoegde waarde voor haar klanten
en ook voor de eindgebruikers.
In nauwe samenwerking met partners en klanten doet
Bekaert aan onderzoek en ontwikkeling, zowel in het
Bekaert technologiecentrum in Deerlijk als in het Bekaert
Asia R&D Centre in Jiangyin. Bekaert investeert vooral in
producten met een hoge toegevoegde waarde. Innovatie
wordt een alsmaar belangrijker groeimotor voor de
onderneming.
Duurzaam ondernemen wint aan belang. Ook bij Bekaert
worden steeds meer activiteiten en initiatieven gelanceerd,
die een plaats krijgen onder de brede koepel van
duurzaamheid.
Een gezonde en veilige werkomgeving is uiterst belangrijk.
Scherpe en duidelijk geformuleerde globale doelstellingen
helpen de impact op het milieu te reduceren – via
procesvernieuwing, productontwikkeling en infrastructuur –
en lokale gemeenschapsondersteuning te stroomlijnen.
Veiligheid is vanouds een aandachtspunt bij Bekaert: het is
ingebed in haar lange traditie van operationele
uitmuntendheid.
Bedrag

Er wordt verwacht dat het totale nominale bedrag van de
Obligaties minimum EUR 100.000.000 zal bedragen. De
criteria volgens dewelke het uiteindelijke totale nominale
bedrag van de Obligaties bepaald zal worden door de
Emitten zijn beschreven in sectie 5.1.2 van de
Verrichtingsnota. Aangezien BNP Paribas Fortis en KBC
Bank NV (gezamenlijk de “Joint Bookrunners” genoemd)
geen vaste onderschrijvingsverbintenis zijn aangegaan, kan
het uiteindelijk uitgegeven bedrag lager zijn dan
6

BRUSSELS:494016.6

EUR 100.000.000.
Vorm van de effecten

Gedematerialiseerde effecten. De Obligaties zullen worden
vertegenwoordigd door inschrijving in de boeken en
bestanden van het X/N-stelsel, dat beheerd wordt door de
Nationale Bank van België of elke opvolger ervan en
kunnen niet materiaal worden geleverd of worden
geconverteerd naar een andere vorm. Het eigendomsrecht
op de Obligaties zal verlopen via rekeningoverdracht.

Nominale waarde van EUR 1.000.
een Obligatie
Minimaal
inschrijvingsbedrag

EUR 1.000.

Uitgifteprijs

101,875% of EUR 1.018,75 per Obligatie.

Uitgiftedatum

23 december 2010.

Eindvervaldatum

23 december 2018.

Interest

De Obligaties zullen recht geven op een interest ten belope
van een jaarlijkse interestvoet van 4,50% (bruto) vanaf 23
december 2010 (inbegrepen) tot 23 december 2018 (niet
inbegrepen). Het bruto actuarieel rendement voor de
beleggers in de Obligaties bedraagt 4,22%.
Bij de berekening van het bruto rendement tot de
eindvervaldatum, wordt enkel rekening gehouden met de
uitgifteprijs en de interestvoet en wordt verondersteld dat de
Obligaties worden aangekocht op de primaire markt en
worden aangehouden tot op de eindvervaldatum.
De interest is betaalbaar na een vervallen termijn op 23
december van elk jaar en voor het eerst op 23 december
2011, d.w.z. EUR 45 per coupure van EUR 1.000.

Rang van de effecten

Reden
van
aanbieding

De Obligaties zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke, nietachtergestelde verbintenissen zonder zakelijke zekerheid
van de Emittent. De Obligaties hebben dezelfde rang en
zullen dit te allen tijde hebben, zonder enig voorrecht
onderling en met dezelfde rang als alle andere huidige en
toekomstige niet-achtergestelde obligaties zonder zakelijke
zekerheid en andere schuldeffecten van de Emittent.

de De netto-opbrengst van de obligatie-uitgifte zal gebruikt
en worden om bepaalde bankschulden terug te betalen en om
7
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aanwending van de belangrijke kapitaalinvesteringen te financieren in
opbrengst
opkomende landen, zoals China, India, Indonesië en
Rusland. Met deze obligatie-uitgifte beoogt Bekaert een
optimaal evenwicht tussen korte-termijn- en langetermijnschulden enerzijds en een evenwicht tussen
bankfinancieringen en financieringen via de kapitaalmarkten
anderzijds.
Notering en toelating Een aanvraag tot notering van de Obligaties op de Officiële
tot de verhandeling
Lijst van de Beurs van Luxemburg en tot toelating van de
Obligaties tot de verhandeling op de gereglementeerde
markt van de Beurs van Luxemburg werd ingediend.
Loketbanken

België. De rechtstreekse inschrijving op de Obligaties kan
worden ingediend bij de loketbanken van BNP Paribas
Fortis (ook onder de handelsnaam Fintro), KBC Bank NV,
CBC Banque SA en Centea NV in België of via de
tussenpersonen van alle andere financiële instellingen. De
beleggers worden verzocht inlichtingen in te winnen over de
eventuele door de andere financiële instellingen in rekening
gebrachte kosten.
Luxemburg. Inschrijvingen kunnen ook worden ingediend
via BGL BNP Paribas S.A., KBL European Private Bankers
S.A. of alle andere financiële instellingen in het
Groothertogdom Luxemburg die zich verbinden met één
van de “Joint Lead Managers” om de relevante inschrijving
in de boeken op te nemen. In dit geval worden beleggers
verzocht inlichtingen in te winnen over de commissies,
honoraria en andere kosten die deze financiële instellingen
in rekening kunnen brengen.

Financiële diensten

BNP Paribas Fortis en KBC Bank NV.

Domiciliëringsagent

BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, België.

Inschrijvingsperiode

Van 3 december 2010, 9.00 uur (Brusselse tijd) tot 21
december 2010, 16.00 uur (Brusselse tijd), onder
voorbehoud van vervroegde afsluiting.
De inschrijvingsperiode kan door de Emittent worden
ingekort
gedurende
de
inschrijvingsperiode
mits
toestemming van de Joint Bookrunners, als volgt (i) van
zodra het totale bedrag van de Obligaties EUR 100.000.000
bereikt, of (ii) omwille van een belangrijke wijziging in
marktomstandigheden.
8

BRUSSELS:494016.6

De Emittent kan, met het
Bookrunners, beslissen om:

akkoord

van

de

Joint

(i)
het totale nominale bedrag van de Obligaties te
beperken wanneer de inschrijvingsperiode vervroegd wordt
afgesloten als gevolg van een belangrijke wijziging in
marktomstandigheden (waaronder, maar niet beperkt tot:
een verandering in nationale of internationale financiële,
politieke of economische omstandigheden, wisselkoersen of
rentevoeten), of een belangrijke negatieve wijziging in de
financiële toestand van de Emittent; of
(ii)
de Obligatie-uitgifte te annuleren wanneer, op het
einde van de inschrijvingsperiode, het totale nominale
bedrag van de Obligaties waarop werd ingeschreven, lager
is dan EUR 5.000.000.
Daarnaast is het aanbod onderworpen aan specifieke
voorwaarden die werden onderhandeld tussen de Joint
Bookrunners en de Emittent en die opgenomen zijn in de
inschrijvingsovereenkomst, en in het bijzonder zouden de
verplichtingen van de Joint Bookrunners krachtens de
Inschrijvingsovereenkomst kunnen worden beëindigd, inter
alia, zoals staat uiteengezet in sectie 5.1.1. van de
Verrichtingsnota.
De
Obligaties
overeenstemming
toewijzingscriteria:

zullen
met

worden
toegewezen
in
de
volgende
objectieve

(a) de inschrijvingen door beleggers die geen
gekwalificeerde beleggers zijn (zoals gedefinieerd wordt in
de Prospectusrichtlijn), die ontvangen worden via de Joint
Bookrunners, zullen verwerkt worden in chronologische
volgorde van de ontvangst ervan door een Joint Bookrunner
(zoals gezamenlijk wordt bepaald door de Joint
Bookrunners);
(b) vervolgens zullen de inschrijvingen die ontvangen
werden via andere financiële tussenpersonen dan de Joint
Bookrunners of van gekwalificeerde beleggers (zoals
gedefinieerd wordt in de Prospectus Richtlijn), verwerkt
worden in chronologische volgorde van de ontvangst ervan
door elke Joint Bookrunner (zoals gezamenlijk wordt
bepaald door de Joint Bookrunners Managers); en
9
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(c) indien vereist, zal de laatste inschrijving (of de laatste
inschrijvingen, indien deze precies op hetzelfde ogenblik
door de Joint Bookrunner(s) zijn ontvangen) die vermeld
staan onder (a) en (b), indien er zijn, verminderd worden
teneinde overeen te stemmen met dergelijk totaal nominaal
bedrag van de Obligaties, zoals naar eigen goeddunken
bepaald door de Emittent en de Joint Bookrunners (met
dien verstande dat een dergelijk bedrag zal bepaald worden
in overeenstemming met sectie 5.1.2 van de
Verrichtingsnota, maar verwacht wordt dat dit niet lager zal
zijn dan EUR 100.000.000 in zoverre er voldoende vraag is
vanwege de beleggers).
Elke inschrijver zal persoonlijk in kennis worden gesteld van
de mogelijke toewijzingen. Betalingen die zouden zijn
uitgevoerd met betrekking tot de inschrijvingen op
Obligaties die niet werden toegewezen, zullen door de
loketbanken worden terugbetaald in België en Luxemburg
binnen de vijf (5) werkdagen na de betalingsdatum en de
houders zullen geen interest kunnen vorderen op deze
betalingen.
De kennisgevingen bestemd voor de houders van de
Obligaties (de “Obligatiehouders”) zullen in minstens één
Nederlandstalige krant en één Franstalige krant met grote
oplage in België en op de websites van de Beurs van
Luxemburg (www.bourse.lu) en van de Emittent worden
gepubliceerd, overeenkomstig Sectie 4.12 van de
Verrichtingsnota.
Betalingsmodaliteiten

Debet van een zichtrekening.

ISIN-code / Common BE6213295577 / 056709550.
Code
Terugbetaling
eindvervaldatum

op De Obligaties zullen op 23 december 2018 door de Emittent
worden terugbetaald tegen hun nominale waarde, tenzij ze
voorheen werden teruggekocht en geannuleerd of
terugbetaald, zoals bepaald in het Prospectus.

Terugkoop

De Emittent en elk van haar dochtervennootschappen
hebben op elk moment het recht de Obligaties terug te
kopen, zowel op de open markt als op andere wijze.

Beperkingen

De aanbieding is onderworpen aan bepaalde voorwaarden,
zoals beschreven in “Selling Restrictions" in Sectie 1.4 van
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de Verrichtingsnota.
Vervroegde
terugbetaling

In geval van een Controlewijziging, zal elke Obligatiehouder
het recht hebben om van de Emittent te eisen dat hij zijn
Obligatie(s) terugbetaalt overeenkomstig de voorwaarden
vermeld in Sectie 4.10.3. van de Verrichtingsnota.
In geval Obligatiehouders verzoeken tot terugbetaling
indienen met betrekking tot minstens 85% van het totale
nominale bedrag van de Obligaties dat op dat ogenblik
uitstaande is, kan de Emittent alle (maar niet slechts
enkele) van de Obligaties die op dat ogenblik uitstaande
zijn, terugbetalen overeenkomstig de voorwaarden vermeld
in Sectie 4.10.3. van de Verrichtingsnota.
Een "Controlewijziging" vindt plaats wanneer een
aanbieding wordt gedaan door een andere persoon dan een
Vrijgestelde Persoon, aan alle (of vrijwel alle voor zover
haalbaar) aandeelhouders van de Emittent (of alle (of
vrijwel alle voor zover haalbaar) dergelijke aandeelhouders
van de Emittent andere dan de bieder en/of alle partijen die
in onderling overleg handelen (zoals gedefinieerd in Artikel
3, §1, 5° van de Belgische Wet van 1 april 2007 op
openbare overnamebiedingen of elk wijziging hiervan) met
de bieder) om alle of een meerderheid van de uitgegeven
gewone aandelen van de Emittent te verwerven en
(wanneer de periode van een dergelijke aanbieding is
afgesloten, de definitieve resultaten van een dergelijke
aanbieding bekend werden gemaakt en een dergelijke
aanbieding in alle opzichten onvoorwaardelijk is geworden)
de bieder gewone aandelen heeft verworven van de
Emittent of, naar aanleiding van de publicatie van de
resultaten van de aanbieding door de bieder, het recht heeft
als gevolg van een dergelijke aanbieding, na voltooiing
ervan, gewone aandelen te verwerven van de Emittent of
andere stemrechten van de Emittent zodat hij het recht
heeft meer dan 50% van de stemmen uit te brengen die
gebruikelijk uitgebracht kunnen worden bij een stemming
tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van
de Emittent, waarbij de datum waarop de Controlewijziging
geacht zal zijn te hebben plaatsgevonden de datum van de
publicatie zal zijn door de bieder van de resultaten van de
desbetreffende aanbieding (en omwille van de duidelijkheid,
voorafgaand aan elke heropening van de aanbieding in
overeenstemming met Artikel 42 van het Koninklijk Besluit
van
27
april
2007
betreffende
openbare
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overnamebiedingen).
"Vrijgestelde
Persoon”
betekent
Stichting
Administratiekantoor Bekaert, ofwel op zichzelf ofwel
optredend samen met elke persoon waarmee de Stichting
Administratiekantoor Bekaert in onderling overleg handelt
(zoals gedefinieerd in Artikel 3, §1, 5° van de Belgische Wet
van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen of elk
wijziging hiervan).
Vertegenwoordiging
De Obligatiehouders zullen vertegenwoordigd worden en de
van
de algemene vergadering van Obligatiehouders zal worden
Obligatiehouders
georganiseerd, zoals beschreven in Sectie 4.13 van de
Verrichtingsnota.
Toepasselijk recht

Belgisch recht.

Rechtbanken

De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd om een
vonnis te vellen betreffende geschillen tussen de
Obligatiehouders en de Emittent met betrekking tot de
Obligaties.

Kosten ten laste van de beleggers

De plaatsingscommissie voor de Obligaties bedraagt
1,875% van het totale nominale bedrag van de uitgifte.
Deze plaatsingscommissie werd reeds verrekend in de
uitgifteprijs van de Obligaties;

-

Uitgezonderd de plaatsingscommissie zoals hierboven
beschreven, worden er geen inschrijvingskosten in
rekening gebracht bij de Joint Bookrunners. De kosten
van bewaring van de Obligaties op de effectenrekening
worden gepubliceerd op de volgende websites: voor
BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be) en voor
KBC Bank NV (www.kbc.be - Sparen en Beleggen –
Effecten rekening – Tarieven);

* De beleggers worden verzocht inlichtingen in te winnen
over de eventuele door de andere financiële instellingen in
rekening gebrachte kosten.
-

Taks op beursverrichtingen op de secundaire markt (er
is geen dergelijke taks ten laste van beleggers voor hun
oorspronkelijke inschrijving op de primaire markt). Het
tarief van deze taks bedraagt 0,07%, te berekenen op
de aan- en verkoopprijs (met een maximum van EUR
500 per transactie en per partij).
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Fiscaal regime

Het fiscaal regime dat geldt voor inschrijving, aankoop of
het houden van Obligaties door private beleggers in België
en Luxemburg staat beschreven in Sectie 4.18 van de
Verrichtingsnota.
Onder andere zijn de interestbetalingen op de Obligaties
door of in naam van de Emittent aan in België verblijvende
beleggers over het algemeen onderworpen aan Belgische
roerende voorheffing op het brutobedrag van dergelijke
interesten. Deze roerende voorheffing bedraagt momenteel
15%.

Informatie
Emittent

over

de Bijkomende informatie over de Emittent en de recentste
persmededelingen van de Emittent kunnen geraadpleegd
worden op de website van de Emittent via
www.bekaert.com.
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