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Promotioneel document

Obligatielening
6 jaar

Shanks Group plc, internationale leider in duurzaam afvalbeheer, geeft nieuwe
obligaties uit in euro.

Recht op
terugbetaling tegen
100% van het belegde
kapitaal (exclusief
kosten) op de
eindvervaldag

Deze obligaties zijn schuldinstrumenten. Door erop in te tekenen, leent u geld aan
de Emittent die zich verbindt tot de jaarlijkse betaling van een coupon, alsook tot
de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag. Bij faillissement van of
wanbetaling door de Emittent, loopt u het risico om op de eindvervaldag de
bedragen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde kapitaal niet
terug te krijgen.

Jaarlijkse coupon van
van 4,23% (bruto)
Actuarieel rendement
van 3,874% (voor
aftrek van roerende
voorheffing)
Neutraal tot
dynamisch profiel
Coupons onderworpen
aan roerende
voorheffing

Deze obligaties zijn bestemd voor beleggers die zelf in staat zijn om, in het licht
van hun eigen financiële situatie, kennis en ervaring, een inschatting te maken van
het potentieel en de risico’s, in het bijzonder via hun vertrouwdheid met de rentevoeten en looptijden.
Belangrijkste kenmerken
✔ Looptijd van 6 jaar.
✔ Jaarlijkse coupon van 4,23% (bruto).
✔ Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel brutorendement 3,874% (voor aftrek van roerende voorheffing). Dit is een actuarieel
nettorendement* van 2,828% voor de fysieke personen die in België zijn
gevestigd (na aftrek van roerende voorheffing van 25%).

Bedrijfsproﬁel van Shanks Group plc
Het bedrijf werd opgericht in 1880 en was oorspronkelijk actief als bouwbedrijf in het westen van
Schotland, onder de naam Shanks & McEwan. In het midden van de jaren negentig verkocht het
zijn resterende bouwactiviteiten om zich uitsluitend toe te leggen op afvalbeheer. Vanaf 1998
verruimde de onderneming haar actieterrein, eerst naar België, in 2000 naar Nederland en onlangs nog naar Frankrijk.
Shanks Group plc (‘Shanks’) noteert aan de Londense beurs sinds 1988. De Groep is vandaag
actief in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Canada, en telt wereldwijd meer dan 4.000
medewerkers. Shanks verwerkt meer dan 7,8 miljoen ton afval per jaar, met een recyclage- en
terugwinningspercentage van 78%.

Innoverende en duurzame technologieën
Shanks produceert groene energie (elektriciteit voor het nationale netwerk en de lokale industrie), recuperatiebrandstoffen (fossiele vervangingsbrandstoffen voor een reeks industriële
toepassingen), gerecycleerde grondstoffen (in de plaats van nieuwe grondstoffen in papier/
karton, productie van plastic en non-ferrometalen) en biologische meststoffen.
Shanks maakt gebruik van een reeks duurzame en zuinige technologieën om uit afval nuttige
producten te maken. De onderneming is marktleider in de implementatie van technologieën als
• anaerobe vergisting (versnelt de natuurlijke ontbinding door luchtgebrek van organische stoffen uit industriële, commerciële en huishoudelijke bronnen, om biogas te produceren dat wordt
omgezet in hernieuwbare energie en digestaten die worden gebruikt als producten die rijk zijn
aan voedingsstoffen voor bodembewerking);
• biomechanische verwerking (combinatie van mechanische en biologische verwerkingssystemen om huishoudelijk afval te drogen, te stabiliseren en te verwerken in de vorm van allerlei
materialen om de recyclagemarkten te bevoorraden en in de vorm van vaste recuperatiebrandstoffen voor de opwekking van energie ter vervanging van fossiele brandstoffen) en de
productie van verwarmingsbrandstoffen met hoge warmtewaarde uit afval.
* Rendement zonder rekening te houden met eventuele andere kosten, zoals kosten verbonden aan de bewaring van de
effecten op een effectenrekening en/of met elk ander fiscaal regime dat eventueel van toepassing is.
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Activiteiten van de groep
Sinds 2012 zijn de activiteiten van Shanks ondergebracht in vier
divisies die zich op vier marktsegmenten toeleggen:
1. Vast afval: inzameling, transport, recyclage en verwerking
van niet-gevaarlijk vast afval.
2. Gevaarlijk afval: vooral verwerking en afvoer van licht besmette materialen, inclusief thermische bodembehandeling,
biologische en fysisch-chemische behandeling van afvalwater
en pyrolyse van verfafval.
3. Organisch afval: deze activiteit omvat de anaerobe vergisting
en compostering in tunnels van organische afvalstromen van
de industriesector en de gemeenten, via korte- en langetermijncontracten.
4. De activiteit UK Municipal bestaat uit PFI- (Private Finance
Initiative) of PPP-contracten (publiek-private samenwerking)
met de lokale overheden voor het afvalbeheer in het Verenigd
Koninkrijk.
De Divisie Afval is de derde grootste speler in de Benelux en is in België aanwezig in Brussel, Luik, Henegouwen, Vlaanderen en
Vlaams- en Waals-Brabant. De markt voor vast afval in de Benelux is goed voor 50% van de totale inkomsten van de groep en 35%
van zijn operationele winst. Een van zijn grootste contracten is het exclusieve afvalbeheer voor rekening van de groep Unilever in heel
België (en Nederland).

Een duurzame onderneming
De groep legde zichzelf drie grote langetermijndoelstellingen op, te verwezenlijken tegen april 2015:
1. de CO2-uitstootpreventie van het bedrijf verhogen tot ruim 1,3 miljoen ton per jaar,
2. het recyclage- en terugwinningspercentage optrekken tot meer dan 80% van het verwerkte afval, en
3. het aantal ernstige arbeidsongevallen met 25% doen afnemen.
Door de inspanningen die Shanks voortdurend levert in die verschillende domeinen verdiende het bedrijf een plaats in de onafhankelijke Britse SRI-index FTSE4Good.

Strategie
Het belangrijkste strategische doel van Shanks bestaat er nog altijd in meer waarde te creëren met verwerkt afval. De structuur van
de groep met vier divisies die zich op vier marktsegmenten toespitsen, maakte de strategie wel meer marktgericht. De centrale
strategische pijlers zijn vandaag afgestemd op elke divisie en hebben tot doel groei te creëren in elk marktsegment.

Financiële resultaten
De jaarresultaten van Shanks Group plc op 31 maart 2013 zijn vermeld
in het Prospectus.
Hiernaast vindt u de kerncijfers van de Emittent. Deze cijfers zijn
opgesteld volgens de boekhoudregels IFRS.
Tijdens het boekjaar 2013 kende de afvalverwerkings-industrie een
progressieve daling van de marktomstandigheden, gekenmerkt door
een daling van het volume en van de afvalprijzen, alsook door een
daling van de waarde van gerecycleerde producten, als gevolg van de
recessie in de eurozone. De divisie Grof vuil werd in het bijzonder getroffen door deze achteruitgang van de marktomstandigheden, met
een slechte prestatie als gevolg. Daardoor werd de groei
die werd opgetekend door de divisies Organisch afval en UK Municipal
tenietgedaan.

(in miljoen £)

2012

2013

Omzet

750,1

670,0

Operationeel resultaat EBITDA1

102,4

84,8

Commercieel resultaat

53,4

41,3

Onderliggende winst3 vóór belastingen

37,3

26,5

Winst voor belastingen

29,9

-35,3

2

Dividend per aandeel (in pence)

3,45

3,45

Netto-activa

370,6

313,7

Totale financiële nettoschuld

206,2

277,4

1. EBITDA = operationeel resultaat + afschrijvingen voor het boekjaar
2. Doorlopende operationele winst voor afschrijven van immateriële
acquisitiewaarden en uitzonderlijke items.
3. Voor de afschrijving van immateriële acquisitiewaarden, uitzonderlijke
items en wijzigingen in de reële waarde van derivaten.

Bestemming van de inkomsten van het bod
De emittent wil de netto-inkomsten van de obligatie-uitgifte aanwenden om zijn algemene bedrijfsdoelstellingen te financieren en om
een kredietfaciliteit terug te betalen die hij gesloten heeft met zes banken, waaronder BNP Paribas Fortis.
De uitgifte verhoogt gevoelig de looptijd van de financiering van de Emittent. Op 31 maart 2013 bedroeg de belangrijkste nettoschuld
van Shanks 177 miljoen GBP, hoofdzakelijk uitgedrukt in euro en samengesteld uit een privé-plaatsing van 18 miljoen EUR obligaties
met eindvervaldag in september 2013, een privé-plaatsing van 40 miljoen EUR obligaties met eindvervaldag in april 2018, 100 miljoen
EUR Retailobligaties met eindvervaldag in oktober 2015 en kredietlijnen voor een bankfaciliteit van 200 miljoen EUR met eindvervaldag in juni 2015.
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Belangrijkste risico’s
Deze obligaties zijn onderworpen aan risico’s, verbonden aan de Emittent en/of de Garantieverstrekkers, alsook aan de gebruikelijke
marktrisico’s zoals het volatiliteitsrisico, het renterisico, het liquiditeitsrisico enz.
• Kredietrisico: in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en de Garantieverstrekkers loopt de Obligatiehouder het
risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag.
• Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisco): het recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde geldt
alleen op de eindvervaldag. In de tussentijd kan de prijs van deze obligaties zowel stijgen als dalen, naar gelang van parameters
zoals de financiële gezondheid van de Emittent, de algemene evolutie van de rentevoeten en de volatiliteit van de markten. Meer
algemeen, en als alle andere zaken onveranderd blijven, kan men verwachten dat de marktprijs van de obligaties daalt in geval
van een stijging van de intrestvoeten.
• Liquiditeitsrisico: de notering van deze obligaties op de Beurs van Londen is geen garantie dat er zich een actieve markt zal
ontwikkelen waarop ze verhandeld kunnen worden. De markt van de obligaties kan beperkt en weinig liquide zijn en het is onmogelijk te voorspellen tegen welke koers deze obligaties er verhandeld kunnen worden. De belegger die zijn obligaties zou
willen verkopen voor de vervaldag zal dit moeten doen tegen de marktprijs, die lager zou kunnen zijn dan de nominale waarde.
• Risico’s verbonden aan de Emittent: de Emittent is een holdingmaatschappij van de Groep. Bijgevolg zijn alle activa van de
Emittent in hoofdzaak samengesteld uit zijn deelnemingen in deze dochtervennootschappen, inclusief zijn Garantieverstrekkers.
De capaciteit van de Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te komen tegenover de Obligatiehouders zal afhankelijk zijn van
de uitkering van dividenden en andere betalingen die de Emittent ontvangt van zijn dochtervennootschappen. Als de Emittent
dergelijke betalingen niet ontvangt van zijn dochtervennootschappen, zal hij niet in staat zijn om zijn betalingsverplichtingen na
te komen tegenover de Obligatiehouders, die zich zullen moeten richten tot de Garantieverstrekkers voor deze betalingen.
• Risico verbonden aan de toevoeging en terugtrekking van de Garantieverstrekkers: de garantie van bepaalde Garantieverstrekkers kan 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. Om de Obligatiehouders in dezelfde rang te brengen als
bepaalde bestaande schuldeisers, zullen de Garantieverstrekkers van de obligaties namelijk dezelfde zijn als de Garantieverstrekkers in het kader van de bestaande financieringen. Als een Garantieverstrekker zich niet langer borg stelt in het kader van
een van deze bestaande financieringen, trekt hij eveneens zijn borg terug met betrekking tot de obligaties. 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. Gelijkaardig zal een nieuwe Garantieverstrekker gehouden zijn zich borg te
stellen voor de obligaties als hij zich borg stelt in het kader van de bestaande financiering. Hij zal dus toegevoegd worden als
Garantieverstrekker van de obligaties (zie ‘Garantie’ op pagina 5). Bovendien moet opgemerkt 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 samen op elk moment minstens 85% vertegenwoordigen van het bruto-actief en de winst voor
belastingen van de Groep. Omwille van de redenen die hierboven worden beschreven, worden potentiële beleggers
aanbevolen het bestaan van de waarborg niet te beschouwen als een doorslaggevend element in hun beslissing om al dan
niet te beleggen in de obligaties.
• Risico’s verbonden aan de activiteiten van de Emittent: de operationele resultaten van de Groep kunnen beïnvloed worden door
verschillende factoren zoals, onder andere, de economische activiteit in de sectoren waarin de Groep opereert, zijn capaciteit om
zijn handelsrelaties te onderhouden met zijn belangrijkste klanten of om de integratie goed te beheren van zijn overnames en
zijn herpositionering in de sector van de recyclage en de energierecuperatie, de prijsschommelingen van grondstoffen, wisselkoersen en intrestvoeten, …
• Risico’s verbonden aan reglementering en aan de wettelijke context: de afvalverwerkingsindustrie is in het bijzonder blootgesteld aan veranderingen in de wetgeving die van kracht is. De invoering van nieuwe reglementaire maatregelen of de aanpassing
van bestaande maatregelen zou de activiteiten van de Groep kunnen beperken, zijn operationele kosten kunnen verhogen of hem
kunnen blootstellen aan nieuwe kapitaaluitgaven.
• Risico op belangenconﬂicten: de Emittent is betrokken in een algemene handelsrelatie en/of in specifieke transacties met BNP
Paribas Fortis SA/NV waarbij de belangen tegenstrijdig zouden kunnen zijn aan de belangen van de Obligatiehouders. De Obligatiehouders moeten zich ervan bewust zijn dat BNP Paribas Fortis SA/NV, wanneer hij optreedt als kredietgever van de Emittent of
van een vennootschap verbonden aan de Emittent, geen verplichtingen ten opzichte van de Obligatiehouders heeft en dat zij in
het bijzonder niet verplicht is om de belangen van de Obligatiehouders te beschermen.
Vooraleer in te schrijven wordt de potentiële belegger verzocht aandachtig alle risicofactoren door te nemen die vermeld staan
in het Prospectus (pagina 23 en volgende).
Deze risicofactoren zijn in het bijzonder relevant voor een emissie met een lange looptijd van 6 jaar.
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Prospectus
Het Uitgifte- en noteringsprospectus, opgesteld in het Engels,
gedateerd op 27 juni 2013 en goedgekeurd voor de United Kingdom
Financial Conduct Authority (FCA) op 27 juni 2013, alsook de samenvattingen in het Nederlands en Frans, zijn gratis beschikbaar
in alle kantoren van BNP Paribas Fortis, telefonisch via
02 433 41 34 of op www.bnpparibasfortis.be/emissies.

Voor welke belegger?
Als belegger dient u een belegging in dit type van financieel instrument enkel te overwegen indien dit aangewezen is in het licht van uw
beleggingsdoelstellingen en van uw financiële situatie, kennis en ervaring.
Volgens de criteria die BNP Paribas Fortis hanteert, is deze obligatie met voorrang en binnen bepaalde grenzen bestemd voor beleggers
met een neutraal tot dynamisch proﬁel. Binnen nog strengere beperkingen kan zij ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel.
Meer informatie over de beleggersprofielen vindt u op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Beleggersprofiel.
Elke belegger wordt verzocht om door BNP Paribas Fortis te laten nagaan of een dergelijke belegging aan hem persoonlijk kan worden
aanbevolen.
Vooraleer op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt aan elke belegger aanbevolen kennis te nemen van de inhoud van
het Prospectus, en meer bepaald, van het onderdeel ‘Risicofactoren’, alsook van onze ‘Informatiebrochure financiële instrumenten’.
Deze documenten zijn beschikbaar in al onze kantoren en op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over
MiFID.

Inschrijving?
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België.
De verkoopsbeperkingen voor de uitgifte van deze obligaties zijn vermeld in het Prospectus.
Het uitgiftebedrag werd vastgelegd op 100 miljoen EUR.
De inschrijvingsperiode loopt van 3 juli (9 u.) tot en met 24 juli 2013 (16 u.)
Een vervroegde afsluiting is mogelijk maar kan zich ten vroegste voordoen op het einde van de eerste dag van de inschrijvingsperiode, namelijk 3 juli 20131 (zie hieronder).
Toewijzing

BNP Paribas Fortis werd aangesteld door de Emittent om deze obligaties te plaatsen voor een bedrag dat vermeld wordt in het Prospectus.
Van zodra het bedrag dat haar werd toegewezen, geplaatst is, maar ten vroegste op het einde van de eerste dag van de inschrijvingsperiode, namelijk 3 juli 20131, zal BNP Paribas Fortis de mogelijkheid hebben om de registratie van inschrijvingen stop te zetten. Dit kan
gebeuren via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op haar website www.bnpparibasfortis.be/emissies. Datzelfde
bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de Emittent (www.shanksplc.com), samen met een lijst van de financiële
instellingen die even-tueel nog inschrijvingen aanvaarden. Een vervroegde afsluiting is pas mogelijk zodra alle instellingen die belast werden
met de plaatsing van deze uitgifte het bedrag hebben geplaatst dat hen werd toegewezen (herverdeeld, in voorkomend geval, zoals vermeld
in het Prospectus).
Bij overinschrijving zal BNP Paribas Fortis op proportionele wijze de effecten verdelen onder de inschrijvingen die zij heeft ontvangen om
tegemoet te komen aan een maximaal aantal beleggers. Een geplaatst order kan dus teruggebracht worden (per schijf van 1.000 EUR en, in
de mate van het mogelijke, tot een nominaal bedrag van minimaal 1.000 EUR, wat overeenstemt met de coupure van de obligaties).
De potentiële belegger wordt verzocht de toewijzingsprocedure te lezen in het Prospectus.
1. Gelieve te noteren dat bepaalde kantoren sluiten om 16 u. Inschrijven blijft echter mogelijk tot 17 u. via PC banking en telefonisch via het nummer
02 433 41 34.

Voor meer info of om in te schrijven:
in elk kantoor van BNP Paribas Fortis
telefonisch via het nummer 02 433 41 34
via PC banking en op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies
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Belangrijkste kenmerken van deze uitgifte
Emittent: Shanks Group plc (public limited liability company), vennootschap naar Schots recht.

Beschrijving

Garantie en zekerheid
De obligaties zullen onvoorwaardelijk, onherroepelijk en ondeelbaar gewaarborgd worden (onder voorbehoud van statutaire beperkingen
eigen aan elke garantieverstrekker) door de rechtstreekse of onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Emittent, hieronder vermeld in de rubriek ‘Garantieverstrekkers’. In bepaalde omstandigheden en zoals beschreven in clausule 2 van de Terms and Conditions
van het Uitgifte- en noteringsprospectus, gedateerd op 27 juni 2013, zouden de Garantieverstrekkers kunnen veranderen; in voorkomend
geval zullen de Trustee en de Obligatiehouders hiervan op de hoogte gebracht worden (via een bericht en een publicatie in de pers voor
de Obligatiehouders) tijdens de 30 dagen die volgen op de wijziging van de Garantieverstrekker. Lees naar aanleiding hiervan het ‘Risico
verbonden aan de toevoeging en terugtrekking van de Garantieverstrekkers‘ op pagina 3.
Garantieverstrekkers: Caird Group Ltd, Orgaworld Canada Ltd, Shanks & McEwan (Environmental Services) Ltd, Shanks & McEwan
(Overseas Holdings) Ltd, Shanks BV, Shanks Belgium Holding BV, Shanks Capital Investment Ltd, Shanks Chemical Services Ltd, Shanks
Environmental Services Ltd, Shanks Finance Ltd, Shanks Financial Management Ltd, Shanks Hainaut SA, Shanks Holdings Ltd, Shanks
Investments, Shanks Liège-Luxembourg SA, Shanks PFI Investments Ltd, Shanks SA, Shanks Vlaanderen NV et Shanks Waste Management Ltd.
De Obligatiehouders genieten ook van een zekerheid (“pledge” naar Nederlands recht) op de aandelen van Shanks Nederland BV. Door
deel uit te maken van de Intercreditor Deed (bankfinanciering op datum van 8 april 2009 en geamendeerd op 27 september 2010, waaraan BNP Paribas Fortis deelneemt), laat de Trustee de Obligatiehouders die ze vertegenwoordigt toe dezelfde rechten te genieten die
verbonden zijn aan de garanties en zekerheden die hiervoor worden vermeld, als diegene die andere schuldeisers van de Intercreditor
Deed genieten. In het bijzonder zullen de eventuele wijzigingen van de Garantieverstrekkers op identieke wijze van toepassingen zijn op
de Obligatiehouders en op de schuldeisers van de Intercreditor Deed.
Trustee: BNP Paribas Trust Corporation UK Ltd.
De Trustee vertegenwoordigt de Obligatiehouders en komt op eigen initiatief of op vraag van de Obligatiehouders tussen bij de Emittent, in het bijzonder in geval van in gebreke blijven van de Emittent. Hij zal eveneens door de Emittent op de hoogte worden gebracht
in geval van wijziging van de Garantieverstrekkers en zal de uitvoering kunnen vragen van de zekerheid (zie hierboven) op de aandelen
van Shanks Nederland BV als de voorwaarden vervuld zijn. Voor meer informatie over de rechten en plichten van de Trustee, worden de
Obligatiehouders verzocht de Trust Deed te lezen die gedateerd is op 27 juni 2013 en beschikbaar bij de Trustee en de Emittent.
Effecten
• Nominale waarde: 1.000 EUR.
• Uitgiftebedrag: maximaal 100 miljoen EUR.
• ISIN-code: XS0949931645.
• Niet-achtergestelde scripturale effecten, vertegenwoordigd door een globaal certiﬁcaat en onderworpen aan het Engelse recht.
• Notering: deze obligaties zullen noteren op de gereglementeerde markt (‘Main Market’) van de Beurs van Londen (zie ‘Belangrijkste
risico’s van deze uitgifte’ op pagina 3, en meer in het bijzonder het liquiditeitsrisico).
Betaalagent: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg.
Opmerking: er bestaat geen rating voor de Emittent, noch voor de obligaties.

De belangrijkste risico’s verbonden aan deze obligaties staan beschreven op pagina 3.
De belegger wordt verzocht aandachtig het geheel van de risicofactoren te lezen die vermeld staan in het Prospectus, en meer
bepaald de risico’s verbonden aan de Emittent, zijn speciﬁeke activiteiten en aan de garantie.
Risico

Uitgifte- en betaaldatum: 30 juli 2013.
Uitgifteprijs: 101,875% van de nominale waarde (inclusief een commissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger).

Looptijd

Vervaldag: 30 juli 2019, dit is een looptijd van 6 jaar.
Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag, behalve bij faillissement of onvermogen tot betaling van de Emittent.
Vervroegde terugbetaling
• Controlewijziging zoals bepaald in het Prospectus (pagina 29)
Zoals in detail beschreven in het Prospectus, hebben de Obligatiehouders het recht de vervroegde terugbetaling te eisen van een deel
of het geheel van hun obligaties aan 101% van de nominale waarde als:
(i) een Controlewijziging zich voordoet als de Emittent of de obligaties over een rating beschikken en als deze rating verlaagd wordt
als gevolg van de Controlewijziging, of
(ii) een Controlewijziging zich voordoet als noch de Emittent, noch de obligaties een rating genieten.
Een Controlewijziging doet zich voor als een persoon of een groep personen samen
(i) meer dan 50% van de stemrechten verwerft in Shanks Group plc,
(ii) het recht verwerft om de meerderheid van de bestuurders van Shanks Group te benoemen, conform de statuten van de Emittent of
op grond van andere gekende akkoorden van de Emittent,
(iii) een aantal stemrechten verwerft, zelfs minder dan 50% van de stemrechten binnen Shanks Group plc, als deze verwerving leidt
tot een verplicht openbaar bod op het geheel van aandelen van Shanks Group plc die in omloop zijn.
• Aanpassing van het ﬁscaal regime
De emittent heeft de mogelijkheid om de obligatie vervroegd terug te betalen tegen 100% van de nominale waarde als bepaalde wijzigingen worden toegepast aan het fiscale regime dat momenteel van toepassing is.
De voorwaarden en praktische modaliteiten van deze mogelijkheden tot vervroegde terugbetaling staan beschreven in het Prospectus.
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Rendement

• De belegger zal elk jaar recht hebben op een coupon van 4,23% (bruto).
• De intresten zijn jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, op 30 juli van elk jaar en voor de eerste keer op 30 juli 2014.
• Berekend op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement (voor aftrek van roerende voorhefﬁng) 3,874%,
dit betekent een actuarieel nettorendement van 2,828% voor fysieke personen die gevestigd zijn in België (na aftrek van roerende
voorheffing van 25%). Dit fiscaal nettorendement houdt geen rekening met andere eventuele kosten zoals de kosten verbonden aan de
bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of met elk ander fiscaal regime dat eventueel van toepassing is.

Financiële dienst: gratis bij BNP Paribas Fortis in België.

Kosten

Fiscaliteit

Bewaring op een Effectenrekening BNP Paribas Fortis: volgens het tarief dat van kracht is (zie onze brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’ die beschikbaar is in het kantoor of op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Nuttige
info).

Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België
Volgens de fiscale wetgeving die momenteel van kracht is, zijn inkomsten uit schuldtitels onderworpen aan de roerende voorheffing (RV)
van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB):
• Geen TOB op de primaire markt (dit wil zeggen tijdens de inschrijvingsperiode).
• TOB van 0,09% bij verkoop/aankoop op de secundaire markt (met een maximum van 650 EUR per verrichting).

De documentatie over deze uitgifte staat beschreven op pagina 4.

Documentatie

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis 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 BNP Paribas Fortis NV alle nodige maatregelen heeft genomen om de juistheid van de
informatie in dit document te garanderen, kunnen noch BNP Paribas Fortis NV noch enige met haar verbonden persoon aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of
kosten, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, die voortvloeien uit dit document of enige investeringsbeslissing gebaseerd op dit document, tenzij dit document misleidende,
onjuiste of, ten aanzien van het Prospectus, inconsistente informatie bevat.
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