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Jaarlijkse coupon van
5% (bruto)

Shanks Group plc, de belangrijkste onafhankelijke afvalbeheerder in Europa, geeft
nieuwe obligaties in euro uit. De jaarlijkse brutocoupon bedraagt 5% voor 5 jaar,
of een bruto actuarieel rendement van 4,572% op basis van een uitgifteprijs van
101,875%.

Bedrijfsprofiel van Shanks Group plc
Shanks Group plc (”Shanks”) is Europa’s grootste onafhankelijk afvalverwerkingsbedrijf en
verstrekt haar klanten duurzame oplossingen voor hun afval- en milieuverplichtingen.
Shanks begon aan het einde van de 19e eeuw als een bouwbedrijf dat voornamelijk actief was
in het westen van Schotland. Na verloop van tijd werden de afvalverwerkingsactiviteiten
belangrijker en in 1986 verwierf Shanks een belangrijke stortcapaciteit in de Northern Home
Counties in het Verenigd Koninkrijk (VK). In 1993-1994 besliste Shanks om zich uitsluitend te
focussen op afvalbeheer en om de resterende bouwactiviteiten af te stoten. Sindsdien bestaat
de strategie erin om groei te bereiken via organische weg en via overnames.
De waaier van afvalverwerkingsdiensten werd uitgebreid en in 1998 zette Shanks de eerste
stappen in continentaal Europa via de overname van een belangrijke groep voor afvalverwerkingsdiensten in België. Daarna verwierf Shanks ook afvalverwerkingsactiviteiten in Nederland en
besliste het om de activiteiten in het VK te richten op de groeiende markt van de langetermijncontracten voor huishoudelijk afval met gebruik van nieuwe technologieën en op de recyclage
van ongevaarlijk industrieel en commercieel afval. In het kader van deze strategie heeft Shanks
in 2004 haar stortactiviteiten in het VK afgestoten en investeerde de groep verder in haar
Europese activiteiten. Ondertussen bleef Shanks zich toeleggen op de activiteit van afval- en
hulpbronnenbeheer in het VK.
In juni 2006 verwierf Shanks Smink Beheer BV, een gevestigde onderneming voor de
verzameling, de recyclage en het storten van afval
met basis in Nederland en met expertise in
industrieel en commercieel afvalbeheer.
In april 2007 verwierf Shanks een
meerderheidsparticipatie in Orgaworld
BV, een onderneming voor organische
afvalverwerking met activiteiten in
Nederland en met een kleine startup in Canada.

(Bron: Shanks Group plc)

Hoe inschrijven?
aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België.
De verkoopsbeperkingen van toepassing op de uitgegeven obligaties zijn vermeld in het
Prospectus en zijn Supplement.
De inschrijvingsperiode loopt van 28 september (9 u.) tot en met 20 oktober 2010 (16 u.)
Een vervroegde afsluiting is mogelijk, bijvoorbeeld bij overintekening.
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Shanks heeft activiteiten in
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✔
✔
✔
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ook enkele kleinere activiteiten in
Vast Afval – Recyclage
✔
✔
✔
Frankrijk, dicht bij de Belgische
Gemeentelijke contracten
Recyclage
Ophaling
Behandeling
Organisch
grens, die beheerd worden vanuit
België. Sinds 1988 is Shanks
Gevaarlijk Afval
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genoteerd op de Londense beurs.
Organisch afval
✔
✔
Momenteel bedraagt de
Storten & Energie
marktwaarde ongeveer £ 410,68
✔
✔
miljoen (€ 486,90 miljoen)1. Shanks
heeft meer dan 100 faciliteiten en
behandelt meer dan 7 miljoen ton afval per jaar, waarvan meer dan 70 percent wordt gerecycleerd of hergebruikt. Shanks heeft
ervaring met het voorkomen van storten, met recyclage en met afvalophaling en beschikt over geteste technologieën voor de
omzetting van afval in energie, gaande van anaerobe vergisting en biologische behandeling tot verbranding.
De voornaamste activiteiten van Shanks zijn afvalverwerking en afvalbeheer. Deze activiteiten kunnen onderverdeeld worden in vast
afval (ophaling, transfer, recyclage en behandeling van ongevaarlijk vast afval), organische behandeling (anaerobe vergisting en
tunnelcompostering van aan de bron gescheiden organische afvalstromen), stort en energie (storten (met inbegrip van vervuilde
gronden) en energieopwekking van stortgassen), private financieringsinitiatieven (”PFI”) contracten - langetermijncontracten voor de
behandeling van huishoudelijk afval en gevaarlijk afval (voornamelijk vervuild afval met inbegrip van industriële opruiming, transport,
behandeling (met inbegrip van vervuilde gronden) en verwijdering, alsook de sanering van vervuilde gronden).
Naast de hierboven beschreven afvalactiviteiten baat Shanks ook een zandgroeve uit naast haar stort-site in het Waals Gewest en
heeft Shanks kleine infrastructuur- en grondwerkenactiviteiten in Gent en in Amersfoort.

Groeistrategie

Vandaag heeft recyclage al een belangrijk aandeel in de activiteiten van Shanks. Daarnaast is Shanks ook één van de marktleiders in
het implementeren van technologieën zoals anaerobe vergisting, biomechanische behandeling en de productie van brandstof met een
hoge caloriewaarde uit afval. De groeistrategie van Shanks is om verder te bouwen op deze expertise en om een reputatie op te
bouwen als de belangrijkste leverancier van duurzame alternatieven voor storten en verbranden. Shanks heeft drie groeidomeinen
geïdentificeerd:
• recyclage;
• organische verwerking; en
• PFI contracten (langetermijncontracten voor de behandeling van huishoudelijk afval) in het VK.

Recente ontwikkelingen

Shanks heeft de laatste jaren aanzienlijk in deze domeinen geïnvesteerd. In 2008 heeft Shanks de Foronex Groep overgenomen, een
leidinggevende onderneming voor de verwerking van houtafval en nevenproducten die jaarlijks circa één miljoen ton hout verwerkt in
de Benelux. Sindsdien heeft Shanks ook geïnvesteerd in een nieuwe recyclagelijn in Gent, een anaerobe vergistingsinstallatie in
Roeselare die elektriciteit produceert op de locatie van haar gevaarlijk afval activiteiten en een fabriek voor de omzetting van hout in
biomassabrandstof in Bree. Binnenkort wordt nabij Luik een biomassaverbrander opgestart waarin Shanks een belang van 50% heeft.
In Mont-Saint-Guibert ten slotte, ondergaat een turbine die elektriciteit zal opwekken uit stortgassen de laatste testen.
In 2009-10 begon de bouw van infrastructuur voor de verwerking van huishoudelijk afval in Cumbria (VK) in het kader van een
contract dat Shanks sloot voor een duur van 25 jaar. Ook in dat jaar werd een nieuwe composteringsfabriek met een capaciteit van
100.000 ton geopend in Ottawa (Canada). Nog recenter heeft Shanks Europa’s grootste natte anaerobe vergistingsfabriek geopend op
een site in Amsterdam. Shanks verwacht eind 2010 een gelijkaardige fabriek te openen in Cumbernauld in Schotland.
(Bron: Shanks Group plc)

1. Op 21 september 2010.
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financiële kerncijfers
31 maart 2010
£m

31 maart 2009
£m

Inkomsten

683,5

685,1

Bedrijfsresultaat

51,1

61,7

Netto actief

385,2

299,6

Geldmiddelen en kasequivalenten

51,3

27,0

Totale nettoschuld

338,4

424,3

Kern nettoschuld (core net debt)

186,7

290,0

Nettoschuld non-recourse projectfinanciering

151,7

134,3

waarvan

(Bron: Shanks Group plc)

Belangrijkste kenmerken van deze emissie
Op grond van de door BNP Paribas Fortis bepaalde criteria zijn deze obligaties bestemd voor beleggers met een
dynamisch tot agressief beleggersprofiel.
Beleggersprofiel

De Obligaties zijn onderworpen aan risico’s betreffende de Emittent en Garantieverstrekkers en aan de gebruikelijke
risico’s van de markt, zoals de risico’s betreffende volatiliteit, interestvoeten, liquiditeit, enz (zie risicofactor
”Toevoeging en terugtrekking van garantieverstrekkers” hierna).
• Kredietrisico: als de Emittent en de Garantieverstrekkers in gebreke zouden blijven, loopt de obligatiehouder het
risico dat op de vervaldag zijn oorspronkelijk kapitaal niet wordt terugbetaald.
• Volatiliteit en renterisico: de koers van de Obligaties kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals de
financiële gezondheid van de Emittent, het algemene verloop van de rentetarieven en de volatiliteit van de markten.
• Liquiditeitsrisico: er is geen enkele waarborg voor de ontwikkeling van een actieve markt die toelaat de Obligaties te verhandelen. De markt van de Obligaties kan beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk om koersen voorop te stellen
waartegen de Obligaties zullen verhandeld kunnen worden. De belegger die zijn Obligaties vóór de terugbetaling wil verkopen,
zal ze dus tegen de marktprijs moeten verkopen. Deze prijs zou minder dan de nominale waarde kunnen bedragen.
• Toevoeging en terugtrekking van garantieverstrekkers: de garantie van bepaalde Garantieverstrekkers kan bovendien worden
ingetrokken onder de voorwaarden bepaald in het Prospectus. De lijst van garantieverstrekkers geldig op de uitgiftedatum kan
wijzigen gedurende de looptijd van de obligaties. Inderdaad, teneinde de obligatiehouders in dezelfde rang te brengen dan bepaalde bestaande schuldeisers, zijn de garantieverstrekkers van de obligaties dezelfde als de garantieverstrekkers in het kader
van de bestaande financieringen (een bankfaciliteit van 2009 en een Amerikaanse private plaatsing).
Indien een garantieverstrekker zich niet langer garant stelt in het kader van een van deze bestaande financieringen, trekt hij
eveneens zijn garantie met betrekking tot de obligaties terug. Dat zal het geval zijn indien de garantieverstrekker niet langer
deel uitmaakt van de Groep van de Emittent of indien hij geen enkele verplichting meer heeft in het kader van de bestaande
financiering. Opgemerkt moet worden dat de Emittent gehouden is te verzekeren dat het bruto-actief en de winst voor belastingen van de garantieverstrekkers aangesteld in het kader van de bestaande financieringen (en de regel is dus van toepassing
op de obligaties) minstens 85% vertegenwoordigen van het bruto-actief en de winst voor belastingen van de Groep (de ratio is
onderworpen aan bepaalde voorwaarden en de dochtervennootschappen van Shanks B.V. (zijzelf dochtervennootschap van de
Emittent) zijn uitgesloten van de definitie van Groep voor de berekening van de ratio). Gelijkaardig, indien een nieuwe garantieverstrekker zich garant stelt in het kader van de bestaande financiering, zal hij gehouden zijn zich garant te stellen voor de
obligaties en zal dus toegevoegd worden als garant van de obligaties (zie bij ”Garantieverstrekkers” op de volgende pagina).
• 	Het Prospectus bevat een beschrijving van alle risicofactoren.
Risico

De beleggers die geïnteresseerd zijn in deze obligaties dienen hun investeringsbeslissing te baseren op hun eigen, onafhankelijk
onderzoek van de informatie die is opgenomen in het volledige Prospectus en zijn Supplement (en vooral in de rubriek ”risicofactoren”) evenals op onze ”Informatiebrochure financiële instrumenten” beschikbaar in onze kantoren of op de site
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (rubriek ”MiFID” in Nuttige info).
Meer informatie over beleggersprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Stappenplan.
Er wordt de beleggers ook aangeraden om na te gaan of deze belegging bij hen past, rekening houdend met hun kennis en
ervaring, meer bepaald op financieel vlak, hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële situatie. In geval van twijfel kunnen
ze een specialist in financieel advies van BNP Paribas Fortis raadplegen.

Belangrijkste kenmerken van deze emissie

Beschrijving

Emittent: Shanks Group plc (public limited liability company), vennootschap naar Schots recht.
Garantieverstrekkers: zoals in detail beschreven in het uitgifte- en noteringsprospectus van 24 september 2010, zullen de verbintenissen
gegarandeerd worden door volgende dochtervennootschappen van Shanks Group plc: Caird Group Ltd, Shanks & McEwan (Environmental
Services) Ltd, Shanks & McEwan (Overseas Holdings) Ltd, Shanks B.V., Shanks Belgium Holding B.V., Shanks Canada Finance Ltd, Shanks
Capital Investment Ltd, Shanks Chemical Services Ltd, Shanks Environmental Services Ltd, Shanks Finance Ltd, Shanks Financial Management Ltd, Shanks Hainaut SA, Shanks Holding Ltd, Shanks Investments, Shanks Liège-Luxembourg SA, Shanks PFI Investments Ltd, Shanks
SA, Shanks SIL Capital Ltd, Shanks SIL Finance Ltd, Shanks SIL Investments Ltd, Shanks Vlaanderen NV en Shanks Waste Management Ltd.
(lijst up to date op de uitgiftedatum). Onder bepaalde voorwaarden en zoals beschreven in het Prospectus, kunnen garantieverstrekkers
toegevoegd of verwijderd worden gedurende de looptijd van de verbintenissen, met het doel een gelijkschakeling te bekomen met de garantieverstrekkers onder andere bestaande financieringen (zie risicofactor ”Toevoeging en terugtrekking van garantieverstrekkers” hierboven).
De obligatiehouders zullen eveneens genieten van een zakelijke zekerheid op de aandelen in Shanks Nederland B.V. (Shanks Nederland B.V.
en haar dochtervennootschappen hebben geen garantie gegeven). De houders van Obligaties hebben het voordeel van voornoemde zakelijke
zekerheid, in gelijke rang met de schuldeisers onder bestaande financiering. Dit als gevolg van de toetreding van de Trustee (een vennootschap aangesteld in het kader van de uitgifte), voor rekening van de houders van Obligaties, tot de overeenkomst tussen de schuldeisers
van de Emittent (Intercreditor Agreement).
Rating: noch de Emittent noch de obligaties hebben een rating.
Trustee: de garanties en de zekerheid op de Shanks Nederland B.V. aandelen worden gehouden door de Trustee ten voordele van de
obligatiehouders zoals beschreven in het Prospectus.
Effecten
- Nominale waarde: 1.000 EUR.
- Totaal verwacht bedrag van de emissie: minimum 50 miljoen EUR.
- ISIN-code: XS0544487837.
- Niet-achtergestelde scripturale effecten vertegenwoordigd door een globaal certificaat, onderworpen aan het Engels recht.
Geen fysieke levering in Belgïe.
- Notering: Beurs van Londen (zie Risico op de vorige bladzijde, met name het liquiditeitsrisico).
Agenten
Trustee: BNP Paribas Trust Corporation UK Ltd., Londen.
Betalingsagent: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg.
Uitgifte- en betaaldatum: 22 oktober 2010.
Uitgifteprijs: 101,875% van de nominale waarde (een commissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger inbegrepen).
Vervaldag: 22 oktober 2015, of een looptijd van 5 jaar.

Looptijd

Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde op eindvervaldag, behalve in geval de Emittent of de
garanten in gebreke zouden blijven. Zie ook bij ”Vervroegde terugbetaling”.
Vervroegde terugbetaling: de Emittent heeft het recht de obligaties vervroegd terug te betalen aan 100% van de nominale waarde
indien er wijzigingen worden aangebracht aan het huidige fiscaal regime. De belegger heeft de mogelijkheid een vervroegde terugbetaling van de obligaties te vragen aan 101% (101,875% tijdens het eerste jaar tot 20.10.2011 inbegrepen) van de nominale waarde in geval
van bepaalde wijzigingen op het gebied van controle van de Emittent. De voorwaarden en modaliteiten van deze mogelijkheden tot
vervroegde terugbetaling worden beschreven in het Prospectus en zijn Supplement.
• De investeerder zal jaarlijks een brutocoupon van 5 % ontvangen.
• De interesten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 22 oktober van elk jaar, en voor de eerste keer op 22 oktober 2011.
• Het actuarieel brutorendement op de uitgifteprijs bedraagt dus 4,572%.

Rendement

Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
Bewaarkosten van deze obligaties op een effectenrekening: ten laste van de inschrijvers.
Kosten

Fiscaliteit

Bewaring van deze obligaties op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening: tegen het van toepassing zijnde tarief (zie onze brochure
”Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen”, beschikbaar in onze kantoren of op de site
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige Info).
Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: op de inkomsten uit obligaties die worden geïnd door tussenkomst van een in
België gevestigde financiële tussenpersoon zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden.
Indien de obligaties door de Emittent worden terugbetaald tegen een bedrag boven de uitgifteprijs min de commissie van 1,875% dan zal
het bedrag dat de uitgifteprijs min de commissie van 1,875% overschrijdt, beschouwd worden als interest onderworpen aan RV.
In geval van een overdracht van de obligaties door een obligatiehouder tussen twee interestbetaaldagen, wordt de RV ingehouden op de
gelopen interesten.
De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers.
De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is.
Taks op Beursverrichtingen (TOB): geen TOB op de primaire markt. TOB bij verkoop/aankoop na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode:
0,07%, met een max. van 500 EUR per verrichting.
Het uitgifte- en noteringsprospectus, opgesteld in het Engels en gedateerd op 24 september 2010, en zijn Supplement, opgesteld in het
Engels en gedateerd op 1 oktober 2010, en goedgekeurd door de UK Listing Authority in het Verenigd Koninkrijk respectievelijk op
24 september 2010 en op 1 oktober 2010, evenals een samenvatting in het Frans en het Nederlands zijn te verkrijgen aan de loketten van
elk kantoor van BNP Paribas Fortis, of telefonisch op het nummer 02 433 40 31 of op de site www.bnpparibasfortis.be/emissies.

Documentatie

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Fortis Bank nv. Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is
dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot
handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Hoewel Fortis Bank nv alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de
in dit document opgenomen informatie te waarborgen, zal noch Fortis Bank nv, noch enig persoon die aan haar verbonden is aansprakelijk kunnen gesteld worden voor
eventuele schade of voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die zouden voortvloeien uit een beslissing die op basis van dit document genomen werd, behalve in geval
van bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie ten opzichte van het Prospectus.
(Bron: Shanks Group plc)
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