SAMENVATTING
Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het prospectus voor notering en aanbieding
dd. 24 september 2010 (het "Prospectus"); elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gebaseerd
zijn op de bestudering van het Prospectus als geheel inclusief de documenten opgenomen door
verwijzing. Krachtens de implementatie van de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn
2003/71/EG) in elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte, kunnen de Emittent en de
Garantieverstrekkers, voor zover deze informatie betrekking heeft op de Garantieverstrekkers of de
Garantie die zij geven, in geen enkele dergelijke lidstaat burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld
louter op basis van deze samenvatting, inclusief de vertaling ervan, tenzij deze misleidend, onjuist of
inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, met inbegrip
van de informatie waarnaar in het Prospectus wordt verwezen. In geval van een vordering bij een
rechtbank in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte aangaande de informatie in dit
Prospectus, kan de eiser, volgens de nationale wetgeving van die Lidstaat, verplicht worden om de kosten
te dragen van de vertaling van het Prospectus vóór de rechtsvordering wordt ingesteld.
Begrippen en uitdrukkingen die zijn gedefinieerd in de 'Voorwaarden van de Notes' of elders in dit
Prospectus, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis.
De Emittent:

Shanks Group plc.
Shanks Group plc (de "Emittent" en, samen met zijn
dochterondernemingen, de "Groep") is het grootste
beursgenoteerde onafhankelijke afvalverwerkingsbedrijf in Europa
(volgens marktkapitalisatie en omzet), dat zijn klanten duurzame
oplossingen biedt voor hun verplichtingen inzake afval en milieu.
De maatschappelijke zetel van de Emittent is gevestigd te 16
Charlotte Square, Edinburgh EH2 4DF, Verenigd Koninkrijk, en
het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd te Dunedin House,
Auckland Park, Mount Farm, Milton Keynes, Buckinghamshire
MK1 1BU, Verenigd Koninkrijk (telefoonnummer +44 (0)1908
650 580). Daarnaast beschikt de Groep over regionale kantoren in
Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Canada. De
Emittent is op 4 februari 1982 opgericht en geregistreerd in
Schotland.
De belangrijkste activiteiten van de Groep kunnen worden
onderverdeeld in de volgende hoofdcategorieën:
·

vast afval – inzameling, overdracht, recycling en verwerking
van niet-gevaarlijk vast afval;

·

organische behandeling – anaerobe vergisting en
tunnelcompostering van aan de bron gescheiden organische
afvalstromen;

·

stortplaatsen en stroom – sanering van stortplaatsen (inclusief
verontreinigde terreinen) en stroomopwekking op basis van
gas van stortplaatsen;

·

PFI-contracten – langlopende contracten voor de verwerking
van gemeentelijk afval; en

·

gevaarlijk afval – voornamelijk verontreinigd afval, inclusief
industriële reiniging, transport, behandeling (inclusief
verontreinigde terreinen) en verwerking, alsmede sanering van
verontreinigde grond.

De Groep beschikt over meer dan 100 faciliteiten die samen meer
dan zeven miljoen ton afval per jaar behandelen, waarvan meer

-1-

dan 70 procent wordt gerecycled of gerecupereerd. Zijn
portefeuille biedt mogelijkheden op het vlak van alternatieven
voor storten, recycling en afvalinzameling, en bewezen
technologieën om afval om te zetten in energie, gaande van
anaerobe vergisting en biologische verwerking tot verbranding.
De activiteiten van de Groep zijn gevestigd in Nederland, België,
het Verenigd Koninkrijk en Canada. Daarnaast heeft de Groep
bepaalde activiteiten in Frankrijk, in de buurt van de Belgische
grens, die gezien hun relatief geringe omvang vanuit België
worden beheerd.
Tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 heeft de Groep
een opbrengst van £683,5 miljoen en een handelswinst van £51,1
miljoen gegenereerd. Per 31 maart 2010 bedroegen de netto-activa
van de Groep £385,2 miljoen en bedroeg zijn totale nettoschuld
(na geldmiddelen en kasequivalenten) £338,4 miljoen. De Groep
heeft meer dan 4.000 werknemers.
De Groep werkt reeds met hoge niveaus van recycling en is een
van de marktleiders op het gebied van de implementering van
technologieën als anaerobe vergisting, mechanische biologische
behandeling en de productie van brandstof met hoge calorische
waarde uit afval. De groeistrategie van de Groep bestaat erin op
deze expertise voort te bouwen en een reputatie te ontwikkelen als
de toonaangevende leverancier van duurzame alternatieven voor
stortplaatsen en verbranding.
De Groep is actief in een sector die steeds vaker beschouwd wordt
als een sector die een belangrijke rol speelt in het beheer van de
impact van klimaatverandering en de bevordering van het
hergebruik van 's werelds beperkte grondstoffen. De Groep
engageert zich om eerlijk, integer en billijk te handelen en streeft
naar een reputatie als 'goede burger van de bedrijfswereld', waar de
activiteiten ook worden uitgevoerd. De Emittent heeft een
Corporate Responsibility Committee opgericht om zijn blijvende
verbintenis om deze principes in de hele Groep in te voeren te
verzekeren.
In 1998 zijn de aandelen van de Emittent toegelaten tot de handel
op de Main Market van de London Stock Exchange (ISINnummer: GB0007995243). De Emittent wordt in rekening
genomen voor de FTSE 250 Index.
De Garantieverstrekkers:

Caird Group Limited
Shanks & McEwan (Environmental Services) Limited
Shanks & McEwan (Overseas Holdings) Limited
Shanks B.V.
Shanks Belgium Holding B.V.
Shanks Canada Finance Limited
Shanks Capital Investment Limited
Shanks Chemical Services Limited
Shanks Environmental Services Limited
Shanks Finance Limited
Shanks Financial Management Limited
Shanks Hainaut SA
Shanks Holdings Limited
Shanks Investments
Shanks Liège-Luxembourg SA
Shanks PFI Investments Limited
Shanks SA
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Shanks SIL Capital Limited
Shanks SIL Finance Limited
Shanks SIL Investments Limited
Shanks Vlaanderen NV
Shanks Waste Management Limited.
Andere dochtervennootschappen van de Emittent kunnen
garantieverstrekkers worden met betrekking tot de Notes zoals
nader omschreven in Voorwaarde 2(f) (Status and Guarantee
of the Notes — Additional Guarantors) (Status en Garantie van de
Notes – Bijkomende Garantieverstrekkers). De
Garantieverstrekkers hierboven opgelijst en enige andere
dochtervennootschap van de Emittent die een Garantieverstrekker
wordt met betrekking tot de Notes kunnen in bepaalde
omstandigheden ook ophouden garantieverstrekkers te zijn, zoals
nader omschreven in Voorwaarde 2(e) (Status and
Guarantee of the Notes — Release of Guarantors) (Status en
Garantie van de Notes – Ontheffing van Garantieverstrekkers).
Joint Lead Managers:
Trustee:

Fortis Bank NV/SA (optredend in België onder de handelsnaam
BNP Paribas Fortis) en KBC Bank NV
BNP Paribas Trust Corporation UK Ltd.
De Notes zullen hun oorsprong vinden in de Trustakte en zullen
het voordeel hebben van en in alle opzichten onderworpen zijn aan
de bepalingen van de Trustakte. Een Houder van Notes mag niet
rechtstreeks een vordering instellen tegen de Emittent of de
Garantieverstrekkers tenzij de Trustee, wanneer deze daartoe
verplicht is geworden, in gebreke blijft dit te doen binnen een
redelijke termijn en dergelijk gebrek voortduurt. Volgens de
bepalingen van de Trustakte zal de Trustee het recht hebben
schadeloos gesteld te worden en ontheven te worden van
verantwoordelijkheid in bepaalde omstandigheden en zijn kosten
en uitgaven betaald te zien bij voorrang op de vorderingen van de
Houders van Notes. De Trustakte zal de Garantie bevatten en de
bepalingen voor de toevoeging en het ontslag van
Garantieverstrekkers. De Trustee mag, zonder toestemming van de
Houders van Notes of de Houders van Coupons, akkoord gaan met
bepaalde wijzigingen van de Voorwaarden, de Trustakte, de
Intercrediteurenakte en instemmen met of toelating verlenen in
verband met een potentiële of werkelijke inbreuk op de
Voorwaarden, de Trustakte of de Intercrediteurenakte, zoals meer
in het bijzonder omschreven in Voorwaarde 12(b) (Modification
and waiver) (Wijziging en verzaking).

Hoofdbetaalagent:

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Zekerheidsagent:

Barclays Bank PLC als zekerheidsagent en trustee (de
"Zekerheidsagent") in het kader van de Intercrediteurenakte (of
enige rechtsopvolger of additionele zekerheidsagent of cozekerheidsagent en trustee benoemd in het kader van de
Intercrediteurenakte). De Zekerheidsagent is de begunstigde van
de Transactiezekerheden (zoals hieronder gedefinieerd), en heeft
het recht deze uit te winnen, volgens de voorwaarden van de
Intercrediteurenakte. Zie "Intercrediteurenakte, Aandelenpand en
Uitwinning".

De Notes:

Verwacht minimumbedrag van €50.000.000 van 5,00 procent
gewaarborgde Notes met vervaldatum op 2015.
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Garantie:

De Notes zullen onvoorwaardelijk en onherroepelijk op
gezamenlijke en hoofdelijke basis door elke Garantieverstrekker
worden gegarandeerd ingevolge de Trustakte (de "Garantie"),
onder voorbehoud van bepaalde wettelijke beperkingen
omschreven in Voorwaarde 2(d) (Status and Guarantee of the
Notes — Limit on Certain Guarantors' Liability) (Status en
Garantie van de Notes – Beperking van de Aansprakelijkheid van
Bepaalde Garantieverstrekkers) en beschreven in "Beperking van
de Aansprakelijkheid van Bepaalde Garantieverstrekkers"
hieronder.

Uitgiftekoers:

101,875 procent van de hoofdsom van de Notes.

Uitgiftedatum:

22 oktober 2010.

Aanwending van de opbrengst:

De netto-opbrengst van de uitgifte van de Notes zal door de
Emittent worden gebruikt om enkele kortlopende bankleningen
terug te betalen en voor zijn algemene bedrijfsdoeleinden. Zie
"Aanwending van de opbrengst":

Rente:

Vanaf de Uitgiftedatum zal er op de Notes rente aangroeien tegen
5,00 procent per jaar, jaarlijks achteraf betaalbaar op 22 oktober
van elk jaar, vanaf 22 oktober 2011.

Status van de Notes:

De Notes zijn directe, niet-achtergestelde, onvoorwaardelijke en
niet door zekerheden gewaarborgde verplichtingen van de
Emittent, die te allen tijde onderling een gelijke rangorde hebben
(pari passu) maar over het voordeel beschikken van de Garantie en
de Transactiezekerheden zoals hierna beschreven in "Status van de
Garanties" en "Transactiezekerheden".

Status van de Garanties:

De Garantie verstrekt door elke Garantieverstrekker vormt een
niet-achtergestelde en (onder voorbehoud van het bepaalde in
"Beperking van de Aansprakelijkheid van Bepaalde
Garantieverstrekkers") onvoorwaardelijke verplichting van
dergelijke Garantieverstrekker.

Beperking van de
Aansprakelijkheid van Bepaalde
Garantieverstrekkers

De Garanties verstrekt door de Garantieverstrekkers gevestigd in
Nederland, België en Guernsey kunnen beperkt zijn zoals
beschreven in Voorwaarde 2(d) (Status and Guarantee of the
Notes — Limit on Certain Guarantors' Liability) (Status en
Garantie van de Notes – Beperking op de Aansprakelijkheid van
Bepaalde Garantieverstrekkers). Zie Voorwaarde 2(d) en "Risk
Factors — Risks relating to the Notes — The liability of some of
the Guarantors under the Guarantee is limited" ("Risicofactoren –
Risico’s verbonden aan de Notes – De Garantie verstrekt door
bepaalde Garantieverstrekkers is beperkt").

Transactiezekerheden:

Een pand op aandelen naar Nederlands recht gegeven door Shanks
B.V. op 9 april 2009 op al haar aandelen in Shanks Nederland
B.V. (zoals dit pand gewijzigd, aangevuld of vervangen kan
worden van tijd tot tijd, het "Aandelenpand") en enige andere
zekerheid die in de toekomst nog zou kunnen worden gegeven in
verband met de Financiering (Financing, zoals gedefinieerd in de
Voorwaarden)
(de
"Transactiezekerheden").
De
Transactiezekerheden worden toegekend aan de Zekerheidsagent,
die optreedt als trustee voor de andere Transactiepartijen
(Transaction
Parties,
zoals
gedefinieerd
in
de
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Intercrediteurenakte).
De Trustee zal (namens zichzelf en de Houders van Notes),
krachtens een toetredingsovereenkomst waarbij hij een partij
wordt bij de Intercrediteurenakte als een door zekerheden
bevoorrechte schuldeiser voor zichzelf en namens de Houders van
Notes (de "Intercrediteurentoetredingsakte"), onder andere het
voordeel genieten van de Transactiezekerheden en het recht
hebben om, onder voorbehoud van de bepalingen van de
Intercrediteurenakte, de Zekerheidsagent te instrueren om de
Transactiezekerheden uit te winnen volgens de voorwaarden van
de Intercrediteurenakte.
De vorderingen van de Trustee in het kader van de
Transactiezekerheden nemen, krachtens de Intercrediteurenakte,
gelijke rang met deze van de bestaande Transactiepartijen en enige
toekomstige
Transactiepartijen
overeenkomstig
de
Intercrediteurenakte.
Indien op een gegeven ogenblik handlichting wordt gegeven van
het Aandelenpand of van enige andere zekerheid die in de
toekomst de Financiering zou waarborgen of indien dergelijke
zekerheden anderszins zouden ophouden als zekerheid te dienen
voor de Financiering, zal de Trustee wat betreft dergelijke
zekerheid ophouden enige rechten, voordelen, verbintenissen of
verplichtingen te hebben uit hoofde van de Intercrediteurenakte en
onder het relevante document dat dergelijke zekerheid heeft
gecreëerd of waaruit dergelijke zekerheid blijkt, en de Trustee en
de Houders van de Notes zullen ophouden het voordeel van
dergelijke zekerheid te genieten. Zie Voorwaarde 2(g) (Status and
Guarantee of the Notes — Release of Transaction Security) (Status
en Garantie van de Notes – Handlichting van
Transactiezekerheden).
Vorm en coupure:

De
Notes
zullen
worden
uitgegeven
aan
toonder
(gescripturaliseerde effecten) en in een coupure van €1.000 elk.

Uiteindelijke aflossing:

Tenzij ze voorheen zijn afgelost of teruggekocht en geannuleerd in
overeenstemming met de Voorwaarden van de Notes (de
"Voorwaarden"), zullen de Notes op 22 oktober 2015 (de
"Vervaldatum") worden afgelost tegen hun hoofdsom.

Aflossing voor
belastingdoeleinden:

Een vervroegde aflossing naar keuze van de Emittent vóór de
Vervaldatum is alleen toegestaan om fiscale redenen, zoals verder
beschreven in Voorwaarde 5(b) (Redemption and Purchase —
Redemption for tax reasons) (Aflossing en Aankoop — Aflossing
voor belastingdoeleinden).

Optionele aflossing:

Voortijdige aflossing naar keuze van de Houders van Notes vóór
de Vervaldatum is uitsluitend toegestaan na een Controlewijziging
zoals verder beschreven in Voorwaarde 5(c) (Redemption and
Purchase — Redemption at the option of Noteholders) (Aflossing
en Aankoop — Aflossing naar keuze van de Houders van Notes).

Negatieve zekerheid:

De Notes omvatten een bepaling voor negatieve zekerheid zoals
verder beschreven in Voorwaarde 3 (Negative Pledge) (Negatieve
verpanding).

Cross
Default
Acceleration:

en

Cross

De Notes omvatten een cross-defaultbepaling (kruiselingse nietnaleving) en een cross-accelerationbepaling (kruiselingse
versnelde opeisbaarheid) zoals verder beschreven in Voorwaarde 8

-5-

(Events of Default) (Niet-naleving).
Bronbelasting:

Alle betalingen met betrekking tot de Notes en de Coupons door of
namens de Emittent of enige Garantieverstrekker, zullen gedaan
worden zonder bronbelastingen in België, Canada, Guernsey,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk, tenzij de bronbelasting
wettelijk is verplicht. In dat geval zal de Emittent of de relevante
Garantieverstrekker (behoudens zoals voorzien in Voorwaarde 7
(Taxation) (Belasting)) die bijkomende bedragen bepalen zodat de
Houders van Notes en de Couponhouders de bedragen ontvangen
die zij zouden hebben ontvangen als er geen bronbelasting was
geheven.

Toepasselijk recht:

De Notes, de Trustakte, de Overeenkomst met de Betaalagent, de
Inschrijvingsovereenkomst,
de
Aanvullende
Inschrijvingsovereenkomst, de Intercrediteurenakte en de
Intercrediteurentoetredingsakte zijn onderworpen aan het Engelse
recht. Het Aandelenpand is onderworpen aan het Nederlandse
recht.

Notering en verhandeling:

Een aanvraag zal ingediend worden voor toelating van de Notes tot
de Officiële Notering van de FSA en voor toelating tot de
verhandeling op de Main Market van de London Stock Exchange.
De Main Market van de London Stock Exchange is ten behoeve
van de MiFID een gereglementeerde markt.

Vereffeningssystemen:

Euroclear en Clearstream, Luxemburg.

ISIN:

XS0544487837.

Common Code

054448783.

Verkoopsbeperkingen:

Er zijn bepaalde verkoopsbeperkingen van toepassing met
betrekking tot de Notes, zoals omschreven in "Subscription and
Sale — Selling Restrictions" ("Inschrijving en verkoop —
Verkoopsbeperkingen").

Openbaar aanbod van de Notes:

Rechtsgebieden
voor het
openbaar aanbod:

België en Luxemburg.

Aanbiedingsperio
de:

9.00u (Midden-Europese Tijd) op 28
september 2010 tot 16.00u (Midden-Europese
Tijd) op 20 oktober 2010.
De Joint Lead Managers en de Emittent
kunnen een eerdere einddatum voor het
Openbare Aanbod overeenkomen, onder meer
in het geval van:
-

overinschrijving;

-

veranderingen
marktomstandigheden;

-

ontslag van de Joint Lead Managers en
ontheffing van hun verplichtingen onder
de Inschrijvingsovereenkomst voor de
uitgifte van de Notes.

in

de

In dat geval zal dergelijke vervroegde
einddatum van het Openbaar Aanbod worden
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aangekondigd op de websites van de Joint
Lead
Managers
(www.bnpparibasfortis.be/emissions
en
www.kbc.be) en op de website van de
Regulatory News Service van de London
Stock
Exchange
(www.londonstockexchange.com/exchange/news/marketnews/market-news-home.html).
Distributeurs:

Fortis Bank NV/SA, optredend in België
onder de handelsnaam BNP Paribas Fortis
(inclusief de bijkantoren die handelen onder
de commerciële naam Fintro), KBC Bank NV
(inclusief CBC S.A.), KBL European Private
Bankers S.A., Centea NV en KBC Securities
NV,
alsmede
elke
relevante
dochteronderneming in Luxemburg van elk
van voornoemde banken (conform besluit van
elke bank en haar dochteronderneming).
Aanvragen kunnen ook worden ingediend via
agenten of enige andere financiële
bemiddelaars in België en in Luxemburg.

Details en
Voorwaarden van
het Aanbod:

Risicofactoren:

Details van het Openbare Aanbod, inclusief
het tijdschema voor het Openbare Aanbod, de
voorwaarden die gelden voor het Openbare
Aanbod, de omstandigheden waarin het
voortijdig beëindigd mag worden en
informatie over de kosten, vergoedingen en
betalingen in verband met het Openbare
Aanbod, worden beschreven in "Subscription
and Sale — Public Offer" ("Inschrijving en
Verkoop — Openbaar Aanbod").

Een belegging in de Notes houdt risico's in. Onderstaand volgt een
opsomming van bepaalde risicofactoren in verband met de
Emittent, de Garantieverstrekkers en de Notes. Beleggers dienen
het deel "Risk Factors" ("Risicofactoren") en in verband met het
Openbare Aanbod, het deel "Warning" ("Waarschuwing") te
raadplegen voor een beschrijving van elke dergelijke risicofactor.
Risico's in verband met de Emittent en de Groep (inclusief de
Garantieverstrekkers)
·

De Emittent is de holdingmaatschappij van de Groep

·

De uitvoering van de industriële en commerciële en
constructie en afbraak afvalactiviteiten van de Groep is
gekoppeld aan de economische activiteit in de sectoren waarin
de Groep actief is

·

De activiteiten van de Groep zouden nadelig kunnen worden
beïnvloed als de Groep niet in staat is om relaties met zijn
grootste klanten te behouden

·

Schommelingen in de grondstoffenprijzen zouden een
wezenlijk nadelige invloed kunnen hebben op de Groep

·

Wisselkoersschommelingen zouden een wezenlijk nadelige
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invloed kunnen hebben op de Groep
·

De financiële positie en de bedrijfsresultaten van de Groep
kunnen ongunstig worden beïnvloed door schommelingen in
de rentevoeten

·

De Groep kan wezenlijk nadelig worden beïnvloed door
posities in het kader van zijn langlopende contracten

·

Mogelijk slaagt de Groep er niet in om voor zijn PFIcontracten in het Verenigd Koninkrijk het verwachte
marktaandeel te veroveren

·

Mogelijk is de Groep in de toekomst verplicht om de
financiering van zijn pensioenregelingen te verhogen

·

De Groep moet de integratie van overnames met succes
beheren

·

De Groep is blootgesteld aan risico's en verplichtingen die
mogelijk niet voldoende gedekt zijn door verzekering, en
stijgingen in de verzekeringskosten zouden een negatieve
impact kunnen hebben op de financiële positie van de Groep

·

Mogelijk is de herpositionering van de Groep in de sector van
de recycling en de energieterugwinning niet succesvol

·

Een storing in de IT-systemen van de Groep zou een nadelige
invloed kunnen hebben op de opbrengsten van de Groep

·

Wijzigingen in bepaalde belastingregimes zouden een
ongunstige impact kunnen hebben op de financiële toestand
van de Groep

·

De Groep is afhankelijk van zijn senior managers en andere
belangrijke personeelsleden

·

Een aantal werknemers van de Groep is vertegenwoordigd
door ondernemingsraden en vakbonden

Risico's in verband met de sector waarin de Groep (inclusief de
Emittent en de Garantieverstrekkers) actief is
·

De sector van de afvalverwerking is onderworpen aan een
strikte overheidsreglementering en enige dergelijke
reglementering of een nieuwe reglementering zou de
activiteiten van de Groep kunnen beperken of de
bedrijfskosten
kunnen
verhogen
of
bijkomende
investeringsuitgaven kunnen opleggen

·

De Groep is verplicht om op zijn afvalbehandelingssites en
stortplaatsen
de
milieureglementering
en
vergunningsvoorwaarden na te leven

·

Door zijn activiteiten is de Groep blootgesteld aan het risico
van belangrijke verplichtingen op gebied van gezondheid en
veiligheid

·

De Groep kan betrokken worden bij langdurige overheids-,
juridische of arbitrageprocedures, inclusief mogelijke class
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actions en andere rechtszaken
·

Een ramp of andere natuurkundige of ernstige
weersomstandigheden op een of meer faciliteiten van de
Groep zouden de activiteiten van de Groep ongunstig kunnen
beïnvloeden

·

Stijgingen in de brandstofprijzen zouden de exploitatiekosten
van de Groep wellicht verhogen

Risico in verband met de Notes
·

De Notes zijn mogelijk geen gepaste belegging voor iedere
belegger

·

Er bestaat geen actieve markt voor de Notes

·

De Notes zijn vastrentende effecten die gevoelig zijn voor
schommelingen in de marktrente

·

Interestrisico

·

Marktwaarde van de Notes

·

Kredietrisico

·

De Notes kunnen vervroegd worden afgelost

·

De Put-optie in geval van Controlewijziging ("Change of
Control Put")

·

Aangezien de Global Notes door of namens Euroclear en
Clearstream, Luxemburg, worden gehouden, zullen beleggers
moeten vertrouwen op hun procedures voor overdracht,
betaling en communicatie met de Emittent en/of de
Garantieverstrekkers

·

Wijzigingen zijn bindend voor alle Houders van Notes

·

Rangorde van de betalingsverplichtingen van de Emittent

·

Aanwending van de gelden ontvangen door de Trustee is
onderworpen aan een keten van opeenvolgende betalingen

·

Bepaalde of alle Garantieverstrekkers kunnen ophouden
Garantieverstrekkers te zijn

·

De rechten van de Houders van Notes zijn onderworpen aan
de Intercrediteurenakte

·

De Garantie verstrekt door bepaalde Garantieverstrekkers is
beperkt

Risico's in verband met de markt in het algemeen
·

De secundaire markt in het algemeen

·

Wettelijke beleggingsbeperkingen kunnen een rem zetten op
bepaalde beleggingen

·

Wisselkoersrisico's en wisselbeperkingen
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·

Nieuwe wetgeving

Risico's in verband met belasting
·

Beleggers in de Notes zijn mogelijk verplicht om belastingen
of andere lasten of heffingen te betalen

·

Betalingen met betrekking tot de Notes en de Garanties
kunnen in bepaalde omstandigheden zijn onderworpen aan
bronbelasting of aan ingehouden belasting

·

Spaarrichtlijn van de EU

·

Wijziging in de fiscale status of de belastingwetgeving of –
praktijk
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