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"The Bonds have not been and will not be registered under the Securities Act 1933, as amended (the 'Securities Act') and
may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except in certain
transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Terms used in the preceding sentence have the
meanings given to them by Regulation S under the Securities Act. Bonds in bearer form are subject to U.S. tax law
requirements and may not be offered, sold or delivered within the United States or its possessions or to U.S. persons, except in
certain transactions permitted by U.S. tax regulations. Terms used in the preceding sentence have the meanings given to them
by the United States Internal Revenue Code of 1986 as amended and regulations thereunder."

Deze nota betreffende de obligaties vormt samen met de samenvatting en het registratiedocument het
prospectus met betrekking tot de verrichting bedoeld in de nota betreffende de obligaties. De nota mag
los van de twee andere documenten worden verspreid. De drie documenten worden gratis ter beschikking
gesteld van de beleggers, in het Frans en in het Nederlands in de hoofdzetel van Bois Sauvage. Zij zijn ook
gratis te verkrijgen bij Fortis – tel.: +32 2 565 35 35. Zij zijn eveneens beschikbaar op de website van Bois
Sauvage (www.bois-sauvage.be) en van Fortis (www.fortisbank.be/beleggen/emissies).
Bois Sauvage heeft gezorgd voor de Nederlandse vertaling van deze nota en is er aansprakelijk voor. In
geval van verschillen tussen de originele Franse versie en de Nederlandse vertaling, zal de Franse versie
voorrang hebben.
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OPENBARE AANBIEDING IN BELGIË: GOEDKEURING VAN DE
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN
ASSURANTIEWEZEN
Deze nota betreffende de Obligaties van 18 oktober 2007 opgemaakt in het Frans (de "Nota") werd door
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurd op 19 oktober 2007, bij
toepassing van artikel 23 en 28 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de handel op een
gereglementeerde markt. Deze goedkeuring houdt noch een beoordeling in van de geschiktheid en de
kwaliteit van de verrichting, noch van de situatie van de Emittent.
De Nota werd opgemaakt overeenkomstig hoofdstuk II van de (EG-)verordening nr. 809/2004 van de
Europese Commissie (de "Verordening").

VERANTWOORDELIJKE PERSONEN1
Compagnie du Bois Sauvage nv, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke
zetel in de Wildewoudstraat 17, B-1000 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel)
onder het nummer 0402.964.823 (de "Emittent" of "Bois Sauvage") neemt de aansprakelijkheid op zich
van de gegevens in deze Nota en in de samenvatting, evenals in de Nederlandse vertaling van de
samenvatting (binnen de perken vermeld op pagina 2).
De Emittent verklaart dat, na daartoe alle redelijke maatregelen te hebben genomen, deze gegevens bij zijn
weten overeenstemmen met de realiteit en er geen gegevens zijn weggelaten die de draagwijdte ervan
zouden kunnen veranderen.
Niemand is gemachtigd om gegevens te verstrekken of verklaringen af te leggen die niet in deze Nota zijn
opgenomen en dergelijke informatie of verklaring mag in geen geval beschouwd worden als toegestaan
door de Emittent. De verspreiding van deze Nota, op welk moment dan ook, impliceert niet dat alle
gegevens die erin staan nog exact zijn na de datum van deze Nota.

VOORAFGAANDE WAARSCHUWING
Potentiële beleggers worden verzocht hun eigen mening te vormen over de Emittent en zijn
dochterondernemingen en over de voorwaarden van de openbare aanbieding en de eraan verbonden
risico's. Elke beleggingsbeslissing mag niet alleen gebaseerd zijn op de in deze Nota opgenomen gegevens,
rekening houdend met het feit dat elke samenvatting en elke beschrijving van wettelijke bepalingen,
boekhoudprincipes of vergelijkingen van dergelijke principes, rechtsvormen van vennootschappen of
contractuele relaties vermeld in deze Nota niet geïnterpreteerd mogen worden als beleggings-, juridisch of
fiscaal advies voor potentiële beleggers. Zij worden verzocht om hun eigen adviseur, hun eigen
boekhouder of andere adviseurs te raadplegen wat betreft de juridische, fiscale, economische, financiële en
andere aspecten verbonden aan de inschrijving op de Obligaties. De beleggers zijn zelf verantwoordelijk
voor de analyse en de beoordeling van de voordelen en de risico's verbonden aan de inschrijving op de
Obligaties.

Punt 1 van Bijlage IV en punt 1 van Bijlage V van de (EG-) Verordening nr. 809/2004 van de Europese Commissie
(de "Verordening").

1
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PLAATSINGSRESTRICTIES
Algemene restricties
Het verspreiden van deze Nota, evenals de aanbieding en de verkoop van de Obligaties via deze Nota,
kunnen in sommige landen worden beperkt door de wet- of regelgeving. Personen die deze Nota in hun
bezit hebben dienen zich te informeren over dergelijke restricties en deze na te leven. Deze Nota mag niet
worden gebruikt voor, of in het kader van, en vormt in geen enkel geval, een aanbieding tot verkoop of
een uitnodiging om op de Obligaties in te schrijven of ze te kopen in het kader van deze Nota, in elk land
waar een dergelijke aanbieding of uitnodiging onwettig zou zijn.
De Bookrunner verbindt zich ertoe de wet- en regelgeving die geldt voor de aanbieding en de verkoop van
de Obligaties na te leven in elk land waar deze Obligaties zouden worden geplaatst.

Verenigde Staten
De Obligaties zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act van 1933 en
mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, of aan of voor rekening of ten gunste
van Amerikaanse personen ("U.S. persons") (zoals bepaald in de U.S. Securities Act), tenzij in transacties
die vrijgesteld zijn van of geen registratie vereisen onder de U.S. Securities Act.
De Obligaties zijn onderworpen aan de regels van het Amerikaanse fiscale recht en mogen niet
aangeboden, verkocht of geleverd worden in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen ("U.S.
persons"), tenzij in transacties die zijn toegelaten in de Amerikaanse fiscale wetgeving.

Europese Economische Ruimte (behalve België, Nederland en het Groothertogdom
Luxemburg)
In elke Lidstaat van de Europese Economische Unie - met uitzondering van België, Nederland en het
Groothertogdom Luxemburg (zie hierboven) - die de richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus
dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel
worden toegelaten (de "Prospectusrichtlijn") heeft omgezet, mogen de Obligaties enkel aan de volgende
personen worden aangeboden:
(a)

(b)
(c)

(d)
(e)

gereglementeerde entiteiten actief op de financiële markten (met inbegrip van
kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen,
andere
vergunninghoudende
of
gereglementeerde financiële instellingen, verzekeringsondernemingen, instellingen voor
collectieve belegging en de beheermaatschappijen ervan, pensioenfondsen en de
beheermaatschappijen ervan, grondstoffentermijnhandelaren) alsmede niet-gereglementeerde
entiteiten waarvan het enige ondernemingsdoel het beleggen in effecten is;
nationale en regionale regeringen, centrale banken en internationale en supranationale
instellingen (zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank, de
Europese Investeringsbank en andere soortgelijke internationale organisaties);
andere ondernemingen die ten minste aan twee van de volgende drie criteria voldoen: (i) een
gemiddeld aantal werknemers gedurende het laatste boekjaar van ten minste 250 personen; (ii)
een balanstotaal van ten minste € 43.000.000 en (iii) een jaarlijkse netto-omzet van ten minste €
50.000.000, zoals blijkt uit hun recentste jaar- of geconsolideerde rekeningen;
minder dan 100 natuurlijke of rechtspersonen (andere dan de gekwalificeerde beleggers zoals
bepaald in de Prospectusrichtlijn);
evenals in alle andere omstandigheden waar geen publicatie vereist is door de Emittent van een
prospectus conform artikel 3.2 van de Prospectusrichtlijn.

In deze paragraaf betekent de uitdrukking "openbare aanbieding" elk bericht in welke vorm en via welk
middel ook aan personen en met voldoende gegevens over de voorwaarden van het bod en de aan te
bieden effecten, zodat een belegger in staat is om te beslissen over de aankoop of de inschrijving op deze
effecten, op zodanige wijze dat die definitie kan worden gewijzigd in elke Lidstaat door elke maatregel tot
omzetting van de Prospectusrichtlijn.
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DOCUMENTEN OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING
Het document met de beschrijving van Compagnie du Bois Sauvage nv (het "Registratiedocument
betreffende de Emittent") wordt opgenomen door middel van verwijzing in deze Nota.
Het Registratiedocument betreffende de Emittent, de Nota betreffende de obligaties en de samenvatting
kunnen op papier worden geraadpleegd bij Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, of op de
maatschappelijke zetel van de Emittent. Zij zijn tevens in elektronische vorm beschikbaar op de
internetsite van de emittent: www.bois-sauvage.be. Het registratiedocument betreffende de emittent is
tevens beschikbaar op de site www.fortisbank.be/beleggen/emissies.
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NOTA BETREFFENDE DE OBLIGATIES

1 Compagnie du Bois Sauvage nv
De Emittent is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een maatschappelijk kapitaal van €
115.809.484 (op 31 december 2006) met maatschappelijke zetel in de Wildewoudstraat 17, B-1000 Brussel
(België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0402 964 823.
De voorwaarden van de Obligaties uitgegeven door de Emittent zijn opgenomen in sectie 4 hieronder.

2 Risicofactoren2
2.1 Liquiditeit
Het is niet mogelijk te voorzien tegen welke koers de Obligaties zullen kunnen worden verhandeld in de
markt. Er werd een aanvraag ingediend om de Obligaties in te schrijven op de gereglementeerde markt
Eurolist by Euronext Brussels.
Er is geen enkele waarborg dat zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de
Obligaties na hun notering. De markt van de Obligaties kan beperkt en weinig liquide zijn.
De enige manier voor de houder van obligaties om zijn investering in de Obligaties voor de vervaldatum
te realiseren, is om ze te verkopen aan de prijs die op dat ogenblik op de markt geldt. Deze prijs kan lager
zijn dan de nominale waarde van de Obligaties.

2.2 Renteschommelingen
De Obligaties leveren een vaste rente op tot op hun vervaldag. Een stijging van de rentevoeten in de
markt kan derhalve de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden.

2.3 Nota aan de beleggers
In geval van twijfel over het risico verbonden aan de aankoop van de Obligaties en wat betreft de
afstemming van die belegging op hun behoefte en hun situatie, worden beleggers verzocht om een
gespecialiseerd financieel adviseur te raadplegen of, in voorkomend geval, af te zien van de belegging.
Potentiële beleggers moeten hun beslissing om te beleggen in de Obligaties baseren op een eigen
onderzoek, onafhankelijk van de gegevens die in het volledige Prospectus zijn opgenomen.

3 Basisinformatie
3.1 Belang van bij de uitgifte/de aanbieding betrokken natuurlijke en
rechtspersonen3
Er is in dit geval geen belang dat de uitgifte/de aanbieding aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden.

3.2 Reden voor de aanbieding en bestemming van de opbrengst van de
uitgifte4
Deze openbare aanbieding wordt gedaan in België, in Nederland en in het Groot-Hertogdom Luxemburg.
Het doel van de Emittent is:

Punt 2 van Bijlage V van de Verordening.
Punt 3.1 van Bijlage V van de Verordening.
4 Punt 3.2 van Bijlage V van de Verordening.
2
3
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-

-

om de gemiddelde looptijd van zijn passiva en meer bepaald van zijn obligatieleningen te
verlengen (ter herinnering, de vervaltermijnen van de Emittent zijn: EUR 75 miljoen in november
2008, EUR 19 miljoen in juni 2011 en EUR 41 miljoen in oktober 2012);
om een deel van de financiële schulden die vervallen in 2007 en 2008 (vervaltermijn
obligatielening van EUR 75 miljoen in november 2008 en vervaltermijnen bankleningen van EUR
15 miljoen in december 2007 en van EUR 10 miljoen in mei 2008) te vernieuwen tegen
voorwaarden die hij aantrekkelijk acht;
om over nieuwe middelen te beschikken om zijn investeringspolitiek te kunnen uitvoeren.

4 Informatie over de effecten die zullen worden aangeboden en
tot de handel zullen worden toegelaten
4.1 Type en categorieën van Obligaties – Identificatie5
De Obligaties geven recht op de betaling van een jaarlijkse rente en zijn terugbetaalbaar tegen hun
nominale waarde op de vervaldag. Ze worden geïdentificeerd door de ISIN-code BE0933624968. De
vereffening ervan gebeurt via het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België (de
"NBB").

4.2 Wetgeving en bevoegde rechtbanken6
De Obligaties en de aanbieding van de Obligaties zijn aan het Belgische recht onderworpen.
Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om uitspraak te doen over geschillen tussen de
Obligatiehouders en de Emittent met betrekking tot de Obligaties.

4.3 Vorm7
De Obligaties zijn gedematerialiseerde effecten. Er kan geen aanvraag tot materiële levering van de
Obligaties worden gedaan. Zij zijn leverbaar in de vorm van een inschrijving in effectenrekening.

4.4 Munteenheid8
De Obligaties zijn uitgedrukt in euro.

4.5 Rangorde9
De Obligaties en de Coupons zijn niet-achtergestelde, directe en onvoorwaardelijke obligaties van de
Emittent en er zijn geen waarborgen van de Emittent aan verbonden.
De Obligaties bekleden een gelijke rang (pari passu), zonder voorrang om redenen van uitgiftedatum,
betalingsmunt of enige andere redenen, ten opzichte van elkaar en van elke andere huidige of toekomstige,
niet-bevoorrechte en niet-achtergestelde schuld van de Emittent.

4.6 Negatieve zekerheid
De Emittent verbindt zich ertoe om tot de effectieve terugbetaling van het kapitaal en de rente van de
Obligaties, zijn activa niet te bezwaren met zakelijke zekerheden of andere voorrechten ten gunste van de
houders van effecten, bons, obligaties of betalingsverplichtingen die een schuld vertegenwoordigen met
een looptijd van meer dan een jaar, van welke aard ook, beursgenoteerd of (eventueel) verhandeld op een
Punt 4.1 van Bijlage V van de Verordening.
Punt 4.2 van Bijlage V van de Verordening.
7 Punt 4.3 van Bijlage V van de Verordening.
8 Punt 4.4 van Bijlage V van de Verordening.
9 Punt 4.5 van Bijlage V van de Verordening.
5
6
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gereglementeerde markt, een onderhandse markt of elke andere markt, behalve om er, in dezelfde
rangorde, de Obligaties van te laten genieten.
Wat voorafgaat doet evenwel geen afbreuk aan het recht of de verplichting van de Emittent om zijn activa
te bezwaren of te doen bezwaren met zekerheden of voorrechten, zoals die voortvloeien uit eender welke
wettelijke bepaling, of met zekerheden op bepaalde activa met als enig doel die activa te financieren, of
met zekerheden op bestaande activa op het ogenblik dat die activa door de Emittent verworven zijn, of
met daarvoor bestaande zekerheden, of overeenkomsten tot compensatie of eenheid van rekening met de
banken van de Emittent.
Met het oog op deze bepaling wordt het kapitaal geacht te zijn terugbetaald en de rente te zijn betaald
zodra de daartoe benodigde fondsen ter beschikking van de Domiciliëringsagent zijn gesteld.

4.7 Vervroegde opeisbaarheid bij nalatigheid
In de volgende gevallen:
-

-

-

het niet betalen van de interest of de hoofdsom binnen 5 Werkdagen na hun vervaldag; of
het niet naleven gedurende 15 Werkdagen door de Emittent van zijn verplichtingen zoals bepaald in
deze Nota; of
onjuistheid van de verklaringen van de Emittent in het kader van de Obligaties; of
de Obligaties zijn geschrapt of opgeschort op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext
Brussels gedurende 15 opeenvolgende Werkdagen ingevolge een tekortkoming van de Emittent,
behalve als de Emittent de effectieve notering van de Obligaties verkrijgt op een andere
gereglementeerde markt van de Europese Economische Ruimte uiterlijk na afloop van deze periode;
of
het niet terugbetalen van eender welke andere leningschuld dan de Obligaties ten belope van een
gecumuleerd bedrag van € 10.000.000 door de Emittent of één van zijn dochterondernemingen op de
vervaldag of, in voorkomend geval, na afloop van de geldende uitsteltermijnen. of
reorganisatie van de Emittent die de belangen van de obligatiehouders zou schaden; of
staking van betaling door de Emittent of aanstelling bij de Emittent van een vereffenaar, gerechtelijke
bewindvoerder of ad hoc gemachtigde, inleiding van een procedure van vereffening of gerechtelijke of
minnelijke ontbinding, gerechtelijke of minnelijke opschorting van betaling voor alle schulden of een
deel ervan, concordaat met al zijn schuldeisers, faillissement of elke andere gelijkaardige tegen de
Emittent ingeleide procedure; of
het wordt voor de Emittent onwettelijk om alle of een deel van zijn verbintenissen krachtens de
Obligaties na te komen;

zal elke Obligatiehouder het recht hebben om de Emittent per aangetekende brief ervan op de hoogte te
brengen dat zijn Obligatie onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar wordt tegen de nominale waarde,
verhoogd met de verlopen interest en hierdoor wordt de Obligatie onmiddellijk opeisbaar en
terugbetaalbaar tegen de nominale waarde, verhoogd met de verlopen interest, van rechtswege en zonder
andere ingebrekestelling dan de kennisgeving aan de Emittent, vanaf de ontvangst van de kennisgeving
door de Emittent.
In deze Sectie 4.7 betekent "Werkdag" elke dag dat de banken open zijn in België.

4.8 Rechten10
De Obligaties zijn verhandelbare obligaties die een schuld vertegenwoordigen, uitgegeven door de
Emittent. Zij geven recht op de betaling van een jaarlijkse rente en op de terugbetaling van de nominale
waarde op de vervaldag.

4.9 Nominale rente11
10
11

Punt 4.6 van Bijlage V van de Verordening.
Punt 4.7 van Bijlage V van de Verordening.
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De Obligaties zullen recht geven op een interest ten belope van een jaarlijkse interestvoet van 5,875%
(bruto) vanaf 20 november 2007 (inbegrepen) tot 20 november 2014 (niet inbegrepen).
De Obligaties worden uitgegeven met jaarlijkse coupons (de "Coupons"), betaalbaar na vervallen termijn
op 20 november van elk jaar en voor de eerste keer op 20 november 2008 d.w.z. € 58,75 per coupure van
€ 1.000. De interesten voor een periode korter dan een volledig jaar zullen worden berekend op basis van
het aantal vervallen dagen (op basis van een jaar van 365 dagen (of 366 voor de schrikkeljaren)). Als de
betaaldatum van een interestbedrag van de Obligaties geen Werkdag is, is de betaling de volgende
Werkdag verschuldigd. Dit uitstel geeft geen recht op bijkomende interest of enige andere betaling.
"Werkdag" heeft de betekenis die eraan gegeven werd in Sectie 4.7 van de Nota (Vervroegde
opeisbaarheid bij nalatigheid).
De Obligaties zullen geen rente meer opbrengen en de niet-vervallen Coupons zullen niet meer betaalbaar
zijn vanaf de datum waarop de Obligaties volledig terugbetaald of geannuleerd zijn.
De Coupons verjaren ten gunste van de Emittent na vijf jaar vanaf hun vervaldag en de Obligaties na 10
jaar vanaf de voor hun terugbetaling vastgestelde datum.

4.10 Vervaldag – Terugbetaling12
4.10.1.1 Terugbetaling op de vervaldag
Tenzij de Obligaties teruggekocht of vervroegd terugbetaald werden zoals hierna beschreven, zullen zij
terugbetaald worden door de Emittent tegen hun nominale waarde op de vervaldag, 20 november 2014.
Als die datum geen Werkdag is, zal de betaling de volgende Werkdag verschuldigd zijn. Dit uitstel geeft
geen recht op bijkomende interest of enige andere betaling. "Werkdag" heeft de betekenis die eraan
gegeven werd in Sectie 4.7 van de Nota (Vervroegde opeisbaarheid bij nalatigheid).

4.10.1.2 Terugkoop en annulering
De Emittent en elk van zijn dochterondernemingen hebben op elk moment het recht om Obligaties
samen met niet-vervallen coupons terug te kopen, zowel op de markt als onderhands. De aldus
teruggekochte Obligaties worden overgedragen aan de Domiciliëringsagent voor annulering.

4.10.1.3 Vervroegde aflossing
De Emittent behoudt zich het recht voor om, met een opzeggingstermijn van minstens 30 dagen, alle
Obligaties vervroegd terug te betalen, op ieder ogenblik, tegen hun nominale waarde verhoogd met alle
gelopen interest tot aan de datum van terugbetaling, in geval van een wijziging van de Belgische fiscale
wetten en reglementering of een wijziging in de toepassing of interpretatie van die wetten of verdragen na
de uitgiftedatum van de Obligaties die de betaling van de hoofdsom en/of de interest op de Obligaties in
het gedrang zou brengen en de Emittent zou verplichten om bijkomende bedragen te betalen om de
betaling van de oorspronkelijk bepaalde bedragen en de interest te garanderen.

4.11 Rendement13
Het bruto actuarieel rendement voor de beleggers bedraagt 5,5604% van de nominale waarde. Dit
rendement wordt berekend op basis van de uitgifteprijs, van de betaling van de interest tijdens de duur
van de obligatielening en van het terugbetalingsbedrag op de vervaldag, die samen geactualiseerd worden.

4.12 Bericht aan de Obligatiehouders
De berichten bestemd voor de houders van de Obligaties (de "Obligatiehouders") zullen in België in
minstens één krant met grote oplage in België worden gepubliceerd. De Emittent moet ervoor zorgen dat
de berichten aan de Obligatiehouders zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden conform de geldende
12
13

Punt 4.8 van Bijlage V van de Verordening.
Punt 4.9 van Bijlage V van de Verordening.
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bepalingen uitgevaardigd door de bevoegde instanties (zoals Euronext Brussels) van de landen waarin de
Obligaties genoteerd worden.
De effectieve publicatiedatum van een bericht aan de Obligatiehouders is dat van de eerste publicatie en in
geval van publicatie van een bericht aan de Obligatiehouders in verschillende kranten komt de effectieve
publicatiedatum overeen met de datum van de eerste publicatie van dit bericht in de betrokken kranten.

4.13 Vertegenwoordiging14
De Obligatiehouders worden vertegenwoordigd door de algemene vergadering van de Obligatiehouders.
De algemene vergadering van Obligatiehouders is bevoegd om in te stemmen met alle wijzigingen aan de
voorwaarden van de Obligaties, te beslissen over daden van bewaring voor het gemeenschappelijk belang
en in voorkomend geval een of meer gevolmachtigden aan te stellen die de door de vergadering genomen
besluiten uitvoeren en de gezamenlijke Obligatiehouders vertegenwoordigen in het kader van de uitgifte.
De beslissingen zijn bindend voor alle Obligatiehouders, zelfs voor diegenen die afwezig of onbekwaam
zijn of er niet mee instemmen.
De vergadering kan bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur van de Emittent of de
commissarissen. Zij moeten de vergaderingen bijeenroepen op vraag van de Obligatiehouders die ten
minste een vijfde van de bestaande Obligaties vertegenwoordigen.
De oproepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda met de opgave van de te behandelen
onderwerpen en de voorstellen tot beslissing. Zij worden bekendgemaakt in minstens één krant met grote
oplage in België, conform sectie 4.12 hiervoor, ten minste twee weken vóór de vergadering.
Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen is onderworpen aan de deponering van een
attest van de Domiciliëringsagent, via de financiële instelling waar de Obligaties in effectenrekening
worden bijgehouden, op de plaats aangegeven in de oproepingsbrief, ten minste drie Werkdagen vóór de
datum van de vergadering.
Op elke vergadering wordt een lijst van de aanwezigheden bijgehouden.
De Algemene vergadering van de Obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad
van Bestuur van de Emittent en bij verhindering door een andere bestuurder. De voorzitter stelt een
secretaris aan die geen Obligatiehouder mag zijn en kiest twee stemopnemers uit de aanwezige
Obligatiehouders.
Elke Obligatiehouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet Obligatiehouder. De Raad van Bestuur van de Emittent kan de vorm van de
volmachten bepalen. Zij moeten ten minste drie Werkdagen vóór de datum van de vergadering op de
maatschappelijke zetel van de Emittent gedeponeerd worden.
Elke Obligatie geeft recht op een stem.
De vergadering kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als de aanwezigen ten minste de helft van het
bedrag van de bestaande Obligaties vertegenwoordigen. Als aan die voorwaarde niet wordt voldaan, is een
nieuwe oproeping nodig en de tweede vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde Obligaties.
De beslissingen worden genomen met ten minste drievierdemeerderheid van de aan de stemming
deelnemende Obligaties. Beslissingen over de verlenging van de terugbetalingsduur, de opschorting ervan
of de wijzigingen van de voorwaarden waaronder de terugbetaling plaats moet hebben, worden geldig
aangenomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aantal Obligaties en met gewone
meerderheid van stemmen.

14

Punt 4.10 van Bijlage V van de Verordening.
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De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door
Obligatiehouders die dat vragen.
Afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door een bestuurder van de Emittent.
In deze Sectie betekent 4.13, "Werkdag" elke dag waarop de banken geopend zijn in België.

4.14 Machtigingen15
De Raad van Bestuur van de Emittent heeft toestemming gegeven voor de uitgifte van Obligaties bij
beslissing van 18 juni 2007. De definitieve voorwaarden van de aanbieding van de Obligaties voor een
nominaal bedrag van € 60.000.000 met een jaarlijkse brutorente van 5,875% en vervaldag op 20 november
2014, werden op 17 oktober 2007 goedgekeurd door de heer Vincent Doumier in zijn hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder van de Emittent, op basis van een volmacht gegeven door de Raad van Bestuur op
18 juni 2007.

4.15 Datum van uitgifte16
De Obligaties zullen op 20 november 2007 worden uitgegeven.

4.16 Beperkingen17
Onder voorbehoud van de toepassing van de reglementering inzake de overdraagbaarheid van effecten,
zijn de Obligaties vrij overdraagbaar.

4.17 Fiscaal stelsel van de Obligaties18
4.17.1 Fiscaal stelsel in België
De onderstaande informatie is van algemene aard en heeft niet de bedoeling alle aspecten van een
belegging in Obligaties te behandelen. In sommige gevallen kunnen andere regels van toepassing zijn.
Bovendien kan de fiscale reglementering en de interpretatie ervan in de loop van de tijd veranderen.
Kandidaat-beleggers die nadere toelichtingen wensen over de fiscale gevolgen, zowel in België als elders,
van de aankoop, het bezit en de overdracht van Obligaties worden verzocht de financiële en fiscale
adviseurs te raadplegen op wie zij gewoonlijk een beroep doen.

4.17.1.1 Belgische roerende voorheffing
De betalingen van interest op de Obligaties door of voor rekening van de Emittent zijn in het algemeen
onderworpen aan Belgische roerende voorheffing op het brutobedrag van de interest, momenteel 15%.
Volgens het Belgische fiscale recht omvat het begrip interest niet alleen de jaarlijkse interestbetalingen
maar ook elk bedrag betaald of toegekend boven de uitgifteprijs, ongeacht of de toekenning vóór de bij
overeenkomst vastgestelde vervaldag is gebeurd.
De betalingen van interest en de terugbetaling van de hoofdsom op de Obligaties door of voor rekening
van de Emittent zijn evenwel vrijgesteld van roerende voorheffing op voorwaarde dat de Obligaties op het
ogenblik van de toekenning of van de betaalbaarstelling worden aangehouden door bepaalde
rechthebbende beleggers (de "Rechthebbende Investeerders", zie hierna) op een vrijgestelde
effectenrekening (X-rekening genoemd) geopend bij een instelling-rekeninghouder die een rechtstreekse
of onrechtstreekse deelnemer is ("Deelnemer" ) aan het X/N-verrekeningstelsel beheerd door de NBB

Punt 4.11 van Bijlage V van de Verordening.
Punt 4.12 van Bijlage V van de Verordening.
17 Punt 4.13 van Bijlage V van de Verordening.
18 Punt 4.14 van Bijlage V van de Verordening.
15
16
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("het Systeem X/N"). In dat verband zijn Euroclear en Clearstream Luxemburg rechtstreekse of
onrechtstreekse deelnemers aan het X/N-systeem.
Het aanhouden van Obligaties in het X/N-stelsel stelt het merendeel van de beleggers in staat om interest
te ontvangen op hun Obligaties zonder afhouding van roerende voorheffing en de Obligaties bruto te
verhandelen.
De Deelnemers aan het X/N-stelsel moeten de Obligaties die zij voor rekening van Rechthebbende
Investeerders aanhouden, inschrijven op een X-rekening. De categorieën Rechthebbende Investeerders
zijn voornamelijk de volgende:
de Belgische vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting;
de instellingen, verenigingen of vennootschappen bedoeld in artikel 2, §3 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
de parastatale instellingen voor sociale zekerheid of daarmee gelijkgestelde instellingen bedoeld in artikel
105, 2° K.B./W.I.B 92;
de spaarders niet-inwoners van België bedoeld in artikel 105, 5° van datzelfde besluit;
de beleggingsfondsen opgericht in het kader van het pensioensparen bedoeld in artikel 115 van datzelfde
besluit;
de belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992,
die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners conform artikel 233 van datzelfde Wetboek en die
het kapitaal uit de inkomsten hebben aangewend voor de uitoefening van hun beroepsactiviteit in België;
de Belgische Staat, voor haar beleggingen vrijgesteld van roerende voorheffing, conform artikel 265 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
de instellingen voor collectieve beleggingen naar buitenlands recht die een onverdeeld vermogen vormen
beheerd door een beheermaatschappij voor rekening van de deelnemers, wanneer hun aandelen niet het
voorwerp uitmaken van een openbare uitgifte in België en niet in België gecommercialiseerd worden;
de Belgische vennootschappen niet bedoeld onder 1° waarvan de activiteit exclusief of in hoofdzaak
bestaat uit de toekenning van kredieten en leningen.
De categorieën van niet-Rechthebbende Investeerders zijn hoofdzakelijk de volgende:
- natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats in België hebben;
- de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting zoals instellingen zonder
winstoogmerk (met uitzondering van de pensioenfondsen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting);
en
- de Belgische pensioenfondsen die de vorm aangenomen hebben van een Organisme voor de
Financiering van de Pensioenen bedoeld in de wet van 27 oktober 2006.
De Deelnemers aan het X/N-systeem moeten de Obligaties die zij aanhouden voor rekening van de nietRechthebbende Investeerders op een niet-vrijgestelde effectenrekening ("N-rekening" genoemd)
inschrijven. In dat geval zijn (i) alle interestbetalingen aan de houders van de N-rekeningen en (ii) bij de
overdracht van Obligaties door de houders van N-rekeningen, de prorata gelopen interest sinds de datum
van de vorige Coupon (in de sectie 4.17.1.2 hieronder (i) en (ii) doorgaans "Interest" genoemd) aan een
roerende voorheffing van 15% onderworpen. Deze roerende voorheffing wordt door de NBB
ingehouden en aan de Staat gestort.
Bij de opening van een X-Rekening voor het aanhouden van de Obligaties, moet de houder aan de
instelling-rekeninghouder een attest afgeven waarmee de houder of de begunstigde van de inkomsten kan
worden geïdentificeerd en waaruit blijkt dat deze laatste tot één van de categorieën van Rechthebbende
Investeerders behoort. Dit attest moet niet periodiek vernieuwd worden.
Een X-rekening kan met een Deelnemer via een tussenpersoon (een "Tussenpersoon") geopend worden
voor de Obligaties die de Tussenpersoon aanhoudt voor rekening van zijn klanten (de "Werkelijke
Genieter") op voorwaarde dat de Werkelijke Genieter een Rechthebbende Investeerder is. In dat geval
moet de Tussenpersoon aan de Deelnemer een attest afgeven waarin wordt bevestigd dat:
de Tussenpersoon zelf een Rechthebbende Investeerder is; en
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de Werkelijke Genieters die de Obligaties via de Tussenpersoon aanhouden, eveneens Rechthebbende
Investeerders zijn.
Een Werkelijke Genieter moet aan de Tussenpersoon eveneens een attest afgeven van zijn statuut van
Rechthebbende Investeerder.
Deze identificatievoorwaarden gelden niet voor Obligaties aangehouden door de Rechthebbende
Investeerders via Euroclear of Clearstream Luxemburg als Deelnemers aan het X/N-systeem, of via hun
sub-deelnemers buiten België, op voorwaarde dat Euroclear of Clearstream Luxemburg alleen Xrekeningen aanhouden en de identiteit van de rekeninghouder kunnen identificeren. De Rechthebbende
Investeerders moeten hun statuut van Rechthebbende Investeerder bevestigen in het rekeningcontract dat
met Euroclear of Clearstream moet worden gesloten.

4.17.1.2 Belgische inkomstenbelasting
4.17.1.2.1 Natuurlijke personen inwoners van België
Wat betreft Belgische natuurlijke personen (d.w.z. natuurlijke personen die hun woonplaats of zetel van
hun vermogen in België hebben) die Obligaties aanhouden als privébelegging, is de roerende voorheffing
vrijgesteld van personenbelasting en moet de Interest ervan bijgevolg niet worden aangegeven op hun
aangifteformulier van de personenbelasting.
Belgische natuurlijke personen kunnen evenwel opteren voor de aangifte van de Interest op hun aangifte
van de personenbelasting; in dat geval wordt de Interest in principe afzonderlijk belast aan 15% verhoogd
met de opcentiemen (of, als dat voordeliger uitkomt, aan het geldende progressieve tarief, rekening
houdend met de andere aangegeven inkomsten). Bij aangifte van de Interest is de door de NBB
ingehouden roerende voorheffing aftrekbaar binnen de grenzen gestipuleerd in de vigerende
reglementering.
Meerwaarden, andere dan de prorata gelopen interest bij de overdracht van Obligaties vermeld in
punt 4.17.1.1 (ii) hierboven, gerealiseerd door Belgische natuurlijke personen, zijn in principe niet
belastbaar. Dergelijke minderwaarden zijn in principe niet fiscaal aftrekbaar.
Er kunnen andere regels van toepassing zijn op Belgische natuurlijke personen die Obligaties aanhouden
buiten het normale beheer van hun privévermogen.
4.17.1.2.2 Verblijfhoudende vennootschappen in België
De interest die werd toegekend of betaalbaar gesteld aan een Obligatiehouder die onderworpen is aan de
Belgische vennootschapsbelasting (d.w.z. een vennootschap die haar maatschappelijke zetel, haar
voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of beheer in België heeft) evenals de meerwaarden
(bovenop de Interest) gerealiseerd bij de overdracht van de Obligaties, zijn onderworpen aan de
vennootschapsbelasting aan het tarief van 33,99%. De minderwaarden gerealiseerd bij de overdracht van
de Obligaties zijn in principe aftrekbaar.
4.17.1.2.3 Belgische rechtspersonen
Belgische rechtspersonen onderworpen aan de Belgische rechtspersonenbelasting (d.w.z. een entiteit die
geen aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap is, die haar maatschappelijke zetel, haar
voornaamste vestiging of haar zetel van bestuur of beheer in België heeft) die geen vrijstelling van de
Belgische roerende voorheffing genieten, zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 15% op de
Interest. Deze voorheffing is bevrijdend van de rechtspersonenbelasting.
Belgische rechtspersonen die vrijstelling genieten van de Belgische roerende voorheffing vermeld in sectie
4.17.1.1 (Belgische roerende voorheffing) hiervoor, zijn zelf roerende voorheffing verschuldigd.
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De meerwaarden, behalve de prorata van gelopen interest bij een overdracht van Obligaties, vermeld in
punt 4.17.1.1 (ii) hiervoor, gerealiseerd door Belgische rechtspersonen zijn in principe niet belastbaar.
Dergelijke minderwaarden zijn in principe niet fiscaal aftrekbaar.
4.17.1.2.4 Organismen voor de Financiering van Belgische Pensioenen
De interest die werd toegekend of betaalbaar gesteld aan Belgische pensioenfondsen die de vorm hebben
van Organismen voor de Financiering van Pensioenen, zoals bedoeld in de wet van 27 oktober 2006 is in
principe onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Deze Belgische roerende voorheffing kan
worden verrekend met het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting en elk overschot is in
principe terugbetaalbaar.
4.17.1.2.5 Niet-ingezetenen van België
De Obligatiehouders die hun fiscale woonplaats niet in België hebben en die de Obligaties niet hebben
toegekend aan een vaste inrichting waarover zij in België beschikken, zijn niet belastbaar op de inkomsten
of meerwaarden die zij hebben verkregen wegens het aanhouden of overdragen van de Obligaties, op
voorwaarde dat zij als Rechthebbende Investeerders zijn gekwalificeerd en hun Obligaties op een Xrekening aanhouden.

4.17.1.3 Spaarrichtlijn
De Europese Raad heeft op 3 juni 2003 de Richtlijn 2003/48/EG met betrekking tot de heffing op
inkomsten uit spaargelden aangenomen (de "Spaarrichtlijn"), die in België werd ingevoerd door de wet
van 17 mei 2004. De Spaarrichtlijn trad in werking op 1 juli 2005.
Op basis van de Spaarrichtlijn zijn de Lidstaten van de Europese Unie sinds 1 juli 2005 verplicht aan de
belastingadministraties van de andere Lidstaten van de Europese Unie en de belastingadministraties van de
Nederlandse Antillen, Aruba, Guernsey, Jersey, het Eiland Man, Montserrat en de Britse Maagdeneilanden
(hierna de "Afhankelijke en Geassocieerde Gebieden", elk een "Afhankelijk en Geassocieerd
Gebied") informatie mee te delen over interestbetalingen of betalingen van gelijkaardige inkomsten
betaald door een betaalagent (in de zin van de Spaarrichtlijn) aan (of onder bepaalde omstandigheden, ten
gunste van) een natuurlijke persoon die inwoner is van een andere Lidstaat of een inwoner van een
Afhankelijk en Geassocieerd Gebied, met dien verstande dat Oostenrijk, België en Luxemburg tijdens een
overgangsperiode een systeem voor afhouding aan de bron moeten opzetten, behalve als de gerechtigde
van de interestbetaling kiest voor het gewone stelsel van informatieuitwisseling.
Een Belgische betaalagent zal krachtens de Spaarrichtlijn een bronheffing (woonstaatheffing/prélèvement
pour l’Etat de résidence’, hierna "Bronheffing") van 15% inhouden op interestbetalingen gedaan aan een
natuurlijk persoon die de gerechtigde is van de interestbetalingen en die inwoner is van een andere EULidstaat of inwoner is van een van de Afhankelijke en Geassocieerde Gebieden. Het bedrag van de
Bronheffing zal op 1 juli 2008 worden opgetrokken tot 20% en op 1 juli 2011 tot 35%.
De Bronheffing wordt geheven naast de roerende voorheffing die in voorkomend geval in België werd
ingehouden. De Bronheffing wordt geheven in verhouding tot de periode waarvan de gerechtigde van de
interestbetalingen houder is geweest van de obligaties.
Er zal geen Bronheffing geheven worden als de investeerder de Belgische betaalagent een certificaat
bezorgt dat op zijn naam is opgesteld door de bevoegde belastingadministratie van zijn staat van
inwonerschap voor belastingdoeleinden. Dit certificaat dient ten minste de volgende vermeldingen te
bevatten: (i) de naam, het adres en het belasting- of een ander identificatienummer, of bij afwezigheid van
dit laatste, de datum en de plaats van geboorte van de werkelijke begunstigde; (ii) de naam en het adres
van de betaalagent; het rekeningnummer van de uiteindelijke gerechtigde of indien er geen is, de
identificatie van het effect.

4.17.2 Fiscaal stelsel van de obligaties in Nederland
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De onderstaande informatie is van algemene aard en heeft niet de bedoeling alle aspecten van een
belegging in Obligaties in Nederland te behandelen In sommige gevallen kunnen andere regels van
toepassing zijn. Bovendien kan de fiscale reglementering en de interpretatie ervan in de loop van de tijd
veranderen. Kandidaat-beleggers die nadere toelichtingen wensen over de fiscale gevolgen in Nederland
van de aankoop, het bezit en de beschikking van Obligaties worden verzocht de financiële en fiscale
adviseurs te raadplegen op wie zij gewoonlijk een beroep doen.
In de huidige stand van de Nederlandse wetgeving geven de volgende bepalingen de fiscale gevolgen weer
die van toepassing kunnen zijn op de aankoop, het bezit en de beschikking van obligaties (de
"Obligaties"). De volgende gegevens zijn van algemene aard en hebben niet tot doel om alle Nederlandse
fiscale aspecten te behandelen die voortvloeien uit een belegging in Obligaties.
Kandidaat-beleggers worden verzocht om hun gebruikelijke fiscale adviseur te raadplegen om zich ervan
te vergewissen welke fiscale aspecten specifiek op hen van toepassing zijn.
(a)

Beleggers die inwoner zijn van Nederland

De beleggers natuurlijke personen die inwoners zijn of verondersteld worden inwoners te zijn van
Nederland, of die ervoor gekozen hebben om te worden behandeld zoals inwoners van Nederland voor
Nederlandse belastingdoeleinden, zijn onderworpen aan een Nederlandse inkomstenbelasting over een
forfaitair rendement, ongeacht de werkelijke inkomsten uit de Obligaties of uit de meer- of
minderwaarden gerealiseerd bij de beschikking over of op de vervaldag van de Obligaties, op voorwaarde
dat de Obligaties een beleggingsportefeuille zijn en niet worden aangehouden door de belegger in het
kader van zijn beroep of van een significante participatie. Het forfaitaire rendement bedraagt 4% van de
gemiddelde waarde van de nettoactiva van de belegger tijdens het betrokken belastingjaar (de Obligaties
inbegrepen) en wordt belast aan een enig tarief van 30%. Elke Belgische inhouding aan de bron die wordt
afgetrokken van de interestbetaling met betrekking tot de Obligaties conform de Spaarrichtlijn (enkel
tijdens de overgangsperiode – zie sectie 4.17.3 "Spaarrichtlijn" hiervoor) mag volledig worden verrekend
met de Nederlandse belasting op de inkomsten van de belegger.
De beleggers-vennootschappen die ingezetenen zijn of ingezetenen verondersteld worden te zijn in
Nederland, en die niet vrijgesteld zijn van Nederlandse vennootschapsbelasting, zijn onderworpen aan de
Nederlandse vennootschapsbelasting voor al hun inkomsten en meerwaarden gerealiseerd met betrekking
tot de Obligaties. Elke Belgische inhouding aan de bron kan met de Nederlandse vennootschapsbelasting
worden verrekend op basis van de wereldwijde inkomsten mits aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan.
(b)

Beleggers niet-ingezetenen in Nederland

Beleggers die geen ingezetenen zijn in Nederland zijn in principe niet aan de inkomstenbelasting of
Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen voor de inkomsten of meerwaarden gerealiseerd op de
Obligaties, behalve als er een specifieke link is met Nederland, zoals bijvoorbeeld een activiteit of een deel
van een activiteit uitgeoefend via een vaste inrichting in Nederland.
De belegger zal geen ingezetene worden en zal niet verondersteld worden een ingezetene van Nederland
te zijn enkel en alleen omdat hij Obligaties aanhoudt.
(c)

Registratierecht, zegelrecht, enz.

Een belegger is in Nederland geen registratierechten, vermogensbelasting, zegelrecht of een andere
gelijkaardige belasting verschuldigd voor de aankoop, het aanhouden of overdragen van Obligaties.
(d)

Inhouding aan de bron

In principe kunnen alle betalingen met betrekking tot Obligaties door de Emittent aan de belegger worden
gedaan zonder inhouding aan de bron in Nederland, behalve als de Obligaties als hybride schuld ("hybride
lening") worden beschouwd, zoals bedoeld in artikel 10 van het Nederlandse Wetboek
vennootschapsbelasting ("Wet op de vennootschapsbelasting 1969").
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4.17.3 Fiscaal stelsel van de obligaties in het Groothertogdom Luxemburg
In de huidige stand van de Luxemburgse wetgeving geven de volgende bepalingen de fiscale gevolgen
weer die van toepassing kunnen zijn op de aankoop, het bezit en de beschikking over obligaties (de
"Obligaties"). De volgende gegevens zijn van algemene aard en hebben niet tot doel om alle
Luxemburgse fiscale aspecten te behandelen die voortvloeien uit een belegging in Obligaties.
Kandidaat-beleggers worden dan ook verzocht om hun gebruikelijke fiscale adviseur te raadplegen om
zich ervan te vergewissen welke fiscale aspecten specifiek op hen van toepassing zijn.
(a)

Luxemburgse inhouding aan de bron

Volgens de huidige Luxemburgse wetgeving en onder voorbehoud van de betaling van interest aan
beleggers natuurlijke personen of aan bepaalde entiteiten, is de betaling van interest in Luxemburg aan
geen enkele bronheffing onderworpen. Er wordt evenmin een bronheffing toegepast bij de terugbetaling
van de hoofdsom in geval van terugbetaling, terugkoop of omwisseling van Obligaties onder voorbehoud
dat de betaling niet gebeurt ten gunste van natuurlijke personen of bepaalde entiteiten.
(i)

Belegger natuurlijke persoon en geen fiscaal ingezetene van Luxemburg

Krachtens de Luxemburgse wet van 21 juni 2005 ter omzetting van de EG-spaarrichtlijn 2003/48/EG
van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie (de "Richtlijn") wordt een bronheffing toegepast op
de interest en andere met interest gelijkgestelde inkomsten. Die bronheffing is van toepassing op de
interest betaald door betaalagenten gevestigd in Luxemburg ten gunste van werkelijke begunstigden,
natuurlijke personen en andere entiteiten (d.w.z. entiteiten van de restcategorie) die fiscale ingezetenen zijn
van een andere Lidstaat van de Europese Unie of van bepaalde afhankelijke of geassocieerde gebieden van
de Europese Unie.
Het tarief van deze inhouding bedraagt 15% voor een periode van drie jaar (1 juli 2005 – 30 juni 2008),
20% voor de volgende drie jaar (1 juli 2008 – 30 juni 2011) en 35% vanaf 1 juli 2011.
De ingehouden belasting in toepassing van de Richtlijn wordt aangerekend in het land waar de werkelijke
begunstigde zijn verblijfplaats heeft op de belastingschuldvordering die voor het betrokken aanslagjaar is
verschuldigd.
Er wordt geen bronheffing toegepast als de werkelijke begunstigde aan de Luxemburgse betaalagent een
attest bezorgt op zijn naam aan de bevoegde administratie van zijn Staat van fiscale woonplaats waaruit
blijkt dat de inkomsten aangegeven zijn. Luxemburg heeft tevens het principe aangenomen van de
informatie-uitwisseling met uitdrukkelijke toestemming van de werkelijke begunstigde, d.w.z. het bezorgen
van de gegevens aan de bevoegde instantie van zijn woonstaat.
(ii)

Belegger natuurlijke persoon Luxemburgse fiscale ingezetene

De wet van 23 december 2005 heeft een bronheffing ingevoerd van de interestbetalingen toegekend door
een Luxemburgse betaalagent (volgens de definitie van de Richtlijn) aan een natuurlijke persoon die in
Luxemburg woont. De Luxemburgse betaalagent houdt een bronheffing in van 10%.
De bronheffing is bevrijdend als de door de natuurlijke persoon ontvangen interest geïnd wordt in het
kader van zijn privéactiviteit. Luxemburgse natuurlijke personen die interest ontvangen in het kader van
hun beroepsactiviteit moeten deze inkomsten samen met hun andere beroepsinkomsten aangeven in het
kader van de belastingheffing via aanslag. De interest is onderworpen aan het normale stelsel met
progressieve schaal, waarbij de bronheffing als voorschot geldt op het ogenblik dat de te betalen belasting
wordt vastgesteld.
(b)

Meerwaarden

Meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht van Obligaties door een natuurlijke persoon Luxemburgse
ingezetene zijn in Luxemburg niet belastbaar behalve als de overdracht van Obligaties gebeurt binnen 6
maanden na de aankoop van de Obligaties of vóór de aankoop van de Obligaties. Bij de overdracht, de
omruiling of de terugkoop van de Obligaties wordt de bronheffing van 10% ingehouden op het bedrag
van de gelopen maar nog niet betaalde interest. De beleggers die deze interest ontvangen in het kader van
hun beroepsactiviteit moeten deze inkomsten overigens aangeven samen met hun andere
beroepsinkomsten.
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(c)

Belegger rechtspersoon Luxemburgse fiscale ingezetene

De volledig belastbare kapitaalvennootschappen met fiscale woonplaats in Luxemburg of de volledig
belastbare buitenlandse vennootschappen die in het land van hun woonplaats een vaste inrichting of een
permanente vertegenwoordiger in Luxemburg hebben, moeten het bedrag van de ontvangen of gelopen
interest evenals de winst gerealiseerd bij verkoop, omruiling of terugkoop van de Obligaties bij hun
belastbaar inkomen tellen.
(d)

Belegger onderworpen aan specifieke fiscale stelsels

De interest betaald aan Luxemburgse vennootschappen waarvoor een specifiek fiscaal stelsel geldt (d.w.z.
vennootschappen onderworpen aan de wet van 31 juli 1929, UCITS onderworpen aan de wet van 20
december 2002 of aan de wet van 13 februari 2007) zijn niet belastbaar in Luxemburg aangezien die
entiteiten vrijgesteld zijn van belasting op inkomsten in Luxemburg (gemeentelijke bedrijfsbelasting,
inkomstenbelasting van lichamen en vermogensbelasting).
(e)

Vermogensbelasting

De belegger is geen vermogensbelasting verschuldigd in Luxemburg, behalve als (i) die belegger een
rechtspersoon is (kapitaalvennootschap) die volledig belastbaar is en zijn fiscale woonplaats in Luxemburg
heeft of als (ii) de Obligaties verbonden zijn aan een vaste inrichting van een vennootschap die haar fiscale
woonplaats niet in Luxemburg heeft.
(f)

Andere belastingen

Een belegger rechtspersoon of natuurlijke persoon is in Luxemburg geen registratierecht, zegelrecht of
gelijkaardige taks verschuldigd voor het aankopen, bijhouden of overdragen van Obligaties.
Er is geen Luxemburgse btw verschuldigd op de betalingen uitgevoerd voor de uitgifte van Obligaties of
de betaling van interest of hoofdsom of de overdracht van Obligaties.
Er zijn geen successierechten verschuldigd in Luxemburg bij de overdracht van Obligaties in geval van
overlijden van de belegger als de overledene niet was gelijkgesteld met een Luxemburgse fiscale ingezetene
volgens de principes voorgeschreven door het successierecht.
Er zijn geen schenkingsrechten verschuldigd ingevolge een overdracht van Obligaties via schenking
behalve als deze gift gebeurt via notariële of geregistreerde weg voor een Luxemburgse instantie.
(g)

Een belegger wordt geen Luxemburgse ingezetene enkel en alleen omdat hij Obligaties
aankoopt, aanhoudt, omruilt of overdraagt.

4.18 Kosten van de uitgifte
Zonder rekening te houden met de vaste overname 19 worden de juridische, administratieve en andere
kosten in verband met de uitgifte van Obligaties gedekt door een forfaitair bedrag dat de Emittent aan de
Bookrunner betaalt. Dit bedrag beloopt 0,09167% van het totale nominale bedrag van de uitgifte.
De uitgaven en taksen ten laste van de inschrijvers of kopers van Obligaties met betrekking tot de
secundaire markt omvatten:
-

19

Kosten van inschrijving en bewaring van de Obligaties op de effectenrekening: ten laste van de
inschrijvers; (gratis bij Fortis Bank nv tot 1 januari 2008 en vervolgens onderworpen aan het
geldende tarief) (*);
Taks op beursverrichtingen. Een taks op de beursverrichtingen wordt in principe toegepast op
verrichtingen die betrekking hebben op Obligaties uitgevoerd op de secundaire markt (dus met
uitzondering van de oorspronkelijke inschrijving) via een professionele tussenpersoon in België.
Het tarief van die taks bedraagt 0,07% van de inkoopprijs. De wet beperkt de taks evenwel tot
een maximaal plafond van 500 € per verrichting en per partij (**);

Zie ook punt 5.6
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-

Een taks op de reporten wordt in principe toegepast op de verrichtingen waarin een professioneel
tussenpersoon voor beursverrichtingen handelt, voor rekening van een derde of voor eigen
rekening. Het tarief van de taks bedraagt 0,085%. De wet beperkt de taks evenwel tot een
maximaal plafond van 500 € per verrichting en per partij (**);

(*) De opening van een effectenrekening is eveneens gratis bij Fortis Bank nv. Beleggers dienen zich zelf
te informeren over de kosten die andere financiële instellingen hen zouden kunnen aanrekenen.
(**) De taks op de beursverrichtingen en de taks op de reporten zijn in principe niet verschuldigd door
sommige beleggers die voor eigen rekening handelen (zoals niet-ingezetenen die een attest afgeven waaruit
hun status van niet-ingezetene blijkt en een aantal Belgische institutionele beleggers) bepaald in artikel
126.1 2° (taks op de beursverrichtingen) en 139, tweede alinea (taks op de reporten) van het Wetboek
diverse rechten en taksen.

5 Voorwaarden van de aanbieding
5.1 Voorwaarden van de aanbieding, statistieken van de aanbieding,
vooropgestelde kalender en modaliteiten van een aanvraag tot
inschrijving
5.1.1 Voorwaarden van de aanbieding
De aanbieding is onderworpen aan bepaalde voorwaarden onderhandeld tussen de Bookrunner en de
Emittent die in de Overeenkomst tot Vaste Overname zijn opgenomen (zoals bepaald in Sectie 5.6). Aan
deze voorwaarden moet ten laatste op de dag van de uitgifte van de Obligaties voldaan worden. De
voornaamste voorwaarden zijn de volgende:
Uiterlijk op de uitgiftedatum van de Obligaties zal de Bookrunner de volgende documenten hebben
ontvangen:
-

een bijgewerkt afschrift op de uitgiftedatum van de Obligaties van de statuten van de Emittent; en
een ondertekend afschrift van de beslissing van de raad van bestuur van de Emittent die de
uitgifte van de Obligaties toestaat en van de beslissing van de gedelegeerd bestuurder tot
goedkeuring van de definitieve voorwaarden van de uitgifte van Obligaties; en
een patronaatsverklaring uitgegeven door de auditoren van de Emittent ter attentie van de
Bookrunner en waarvan de inhoud de door de Bookrunner gevraagde elementen dekt; en
een bevestiging met de naam, de titel en een specimen van de handtekening van de persoon die
gemachtigd is om alle contracten of alle andere aan de uitgifte van Obligaties verbonden
documenten te ondertekenen; en
een juridisch advies van Linklaters ter bevestiging van de bekwaamheid van de Emittent en van de
bevoegdheden van de ondertekenaar van alle uitgiftedocumenten in naam van de Emittent.

Bovendien gebeurt de uitvoering en de afwikkeling van de uitgifte van de Obligaties onder het volgende
voorbehoud:
-

er zich geen belangrijke ongunstige wijzigingen voordoen met betrekking tot de toestand van de
Emittent, die enkel door de Bookrunner discretionair worden vastgesteld; en
er geen overmacht (IPMA 2-clausule) kan worden ingeroepen, die enkel door de Bookrunner
discretionair wordt vastgesteld; en
de ontvangst van alle interne (de Emittent) en externe (CBFA en Euronext Brussels)
goedkeuringen.

5.1.2 Nominaal bedrag van de uitgifte20

20

Punt 5.1.2 van Bijlage V van de Verordening.
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Het totale nominale bedrag van de lening beloopt € 60.000.000, vertegenwoordigd door
gedematerialiseerde effecten in coupures (nominale waarde) van € 1.000 (de "Obligaties").

5.1.3 Inschrijvingsperiode – Inschrijvingsprocedure21
Van 23 oktober tot 16 november 2007 om 16 uur, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting.
De beleggers die Obligaties wensen te kopen, worden verzocht om in te schrijven aan de loketten van
Fortis Bank na de volledige Prospectus te hebben geraadpleegd.
De aanvragen kunnen ook via de tussenpersoon of elke andere financiële tussenpersoon in België worden
ingediend. In dat geval moeten de beleggers zich informeren over de commissielonen die de financiële
tussenpersonen kunnen aanrekenen. Die commissielonen zijn ten laste van de beleggers.

5.1.4 Betalingsdatum en modaliteiten
De betalingsdatum is 20 november 2007. De betaling van de Obligaties gebeurt enkel via debitering van
een zichtrekening.
De dag dat de inschrijvingen worden vereffend, crediteert het vereffeningssysteem van de NBB de
effectenrekening van de Domiciliëringsagent volgens de modaliteiten vastgesteld in het reglement van het
vereffeningssysteem.
De Domiciliëringsagent verdeelt vervolgens, uiterlijk op de dag van de vereffening, tussen de
rekeninghouders van de inschrijvers, de bedragen van de ingetekende effecten van elk van hen, volgens de
gebruikelijke werkingsregels van het vereffeningssysteem.

5.1.5 Vermindering22
In geval van vervroegde afsluiting door overinschrijving zal de toewijzing van de Obligaties gebeuren op
basis van de volgende objectieve criteria: de inschrijvingen zullen worden behandeld in chronologische
volgorde van ontvangst door Fortis Bank nv en de bedragen van de laatst ontvangen inschrijvingen zullen,
indien nodig, proportioneel worden verminderd.
Als de vervroegde afsluiting te wijten is aan een belangrijke wijziging van de marktomstandigheden, die
enkel door de Bookrunner discretionair wordt vastgesteld, kan de Emittent met het akkoord van de
Bookrunner beslissen om de uitgifte van de Obligaties te beperken of te annuleren.
Betalingen die zijn uitgevoerd met betrekking tot de inschrijving op Obligaties die niet werden
toegewezen, zullen door Fortis Bank worden terugbetaald 5 werkdagen in België na de betalingsdatum en
de houders zullen geen interest kunnen vorderen op deze betalingen.
De berichten bestemd voor de houders van de Obligaties (de "Obligatiehouders") zullen in België in
minstens één krant met grote oplage in België worden gepubliceerd.23
In geval van vervroegde afsluiting zal een bericht worden gepubliceerd in minstens één krant met grote
oplage in België en op de website www.fortisbank.be.
De uitgifte van de Obligaties zal integraal worden onderschreven door de banken vermeld op de eerste
bladzijde van de nota betreffende de Obligaties, op basis van een vaste overname (Underwriting Agreement).

5.1.6 Minimumbedrag24
Punt 5.1.3 van Bijlage V van de Verordening.
Punt 5.1.4 van Bijlage V van de Verordening.
23 Punt 5.2.2 van Bijlage V van de Verordening.
24 Punt 5.1.5 van Bijlage V van de Verordening.
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Het nominale minimumbedrag van inschrijving op de primaire markt is € 1.000 aan een inschrijvingsprijs
van 101,784%. Er is geen maximumbedrag van inschrijving.

5.1.7 Levering25
De Obligaties zijn gedematerialiseerde effecten die niet fysiek leverbaar zijn. Ze zullen worden geleverd in
de vorm van een inschrijving in een effectenrekening. De bewaring van de Obligaties in effectenrekening
bij een financiële bemiddelaar kan aanleiding geven tot de inhouding van een bewaarloon, waarover de
rekeninghouder zich moet informeren. De kosten van inschrijving en bewaring van de Obligaties in
effectenrekening vallen ten laste van de inschrijvers. De bewaring van de effecten is gratis bij Fortis Bank
tot 1 januari 2008 en zal daarna onderworpen zijn aan het geldende tarief. Beleggers dienen zich zelf te
informeren over de kosten die andere financiële instellingen hen zouden kunnen aanrekenen.

5.1.8 Bekendmakingsmodaliteiten26
De berichten bestemd voor de Obligatiehouders, met inbegrip van de oproepingen voor de algemene
vergadering van Obligatiehouders, zullen in minstens één krant met grote oplage worden gepubliceerd
conform sectie 4.12 hiervoor.

5.1.9 Bepalingen met betrekking tot de creatie van gedematerialiseerde effecten
Voor obligaties van vennootschappen bedoeld in artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen, is
de NBB door het koninklijk besluit van 12 januari 2006 ter uitvoering van de wet van 14 december 2005
houdende de afschaffing van de effecten aan toonder (het "Koninklijk Besluit van 2006"), samen met de
CIK (Euroclear Belgium) aangewezen als vereffeningsinstelling.
De vereffening van de Obligaties gebeurt bijgevolg via het vereffeningssysteem van de NBB (of de
eventuele opvolger ervan), met Fortis Bank als Domiciliëringsagent en erkend rekeninghouder conform
het Koninklijk Besluit van 2006.
Het systeem zorgt voor de vereffening van de transacties op basis van de instructies gestuurd door beide
tegenpartijen (principe van de dubbele kennisgeving). Het ziet er tevens op toe dat de levering van de
effecten en de betaling tegelijk en onherroepelijk worden uitgevoerd (principe van de levering tegen
betaling). De vereffening gebeurt bruto (verrichting per verrichting).
Het vereffeningssysteem werkt in principe elke dag van het jaar behalve op zaterdag, zondag en de andere
sluitingsdagen van het TARGET-systeem.
De dag dat de inschrijvingen worden vereffend crediteert het vereffeningssysteem de effectenrekening van
de Domiciliëringsagent volgens de modaliteiten vastgesteld in het reglement van het vereffeningssysteem.
De Domiciliëringsagent verdeelt vervolgens, uiterlijk op de dag van de vereffening, tussen de
rekeninghouders van de inschrijvers, de bedragen van de effecten waarop elk van hen heeft ingetekend,
volgens de gebruikelijke werkingsregels van het vereffeningssysteem.
De beheerder van het systeem, in dit geval de NBB, zorgt voor de centralisatie van de vereffening van de
transacties in samenwerking met de Domiciliëringsbankier en in voorkomend geval voor de inhouding van
de roerende voorheffing. Voor meer informatie over de roerende voorheffing, zie sectie 4.17 (Fiscaal
stelsel van de Obligaties).

5.2 Plan voor het op de markt brengen en de toewijzing van de effecten27
Het bod is een openbare aanbieding in België. De beperkingen van de aanbieding zijn vermeld op pagina 3
en 4 van de Nota.

Punt 5.1.6 van Bijlage V van de Verordening.
Punt 5.1.7 van Bijlage V van de Verordening.
27 Punt 5.2 van Bijlage V van de Verordening.
25
26
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De Bookrunner verbindt zich ertoe om de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen die op de
aanbieding en op de verkoop van Obligaties van toepassing zijn na te leven in elk land waar de Obligaties
verkocht zullen worden. Een samenvatting van de geldende beperkingen is vermeld op pagina 3 en 4 van
de Nota.

5.3 Vaststelling van de uitgifteprijs28
101,784% van de nominale waarde.
Er is geen taks op de beursverrichtingen verschuldigd bij de inschrijving maar wel een taks van 0,07%
voor de aankopen/verkopen op de secundaire markt (met een maximum van € 500 per transactie);

5.4 Plaatsing en vaste overname
5.4.1 Coördinator van het bod29
De coördinator van het bod is Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel.

5.4.2 Loketbanken30
Op de Obligaties kan rechtstreeks worden ingeschreven bij de loketbanken van Fortis Bank in België, van
Fortis Banque Luxembourg in het Groothertogdom Luxemburg, van Fortis Bank Nederland in
Nederland, evenals bij de banken van het syndicaat: ING Belgium en de Bank De Groof of via de
tussenpersoon van alle andere financiële instellingen. De beleggers dienen zich zelf te informeren over de
kosten die andere financiële instellingen hen zouden kunnen aanrekenen.

5.4.3 Financiële dienst31
De financiële dienst wordt uitsluitend gratis verzorgd door Fortis Bank, Warandeberg 3, B-1000 Brussel
(de "Betaalagent") die ook als domiciliëringsagent (de "Domiciliëringsagent") optreedt en deelneemt aan
het vereffeningssysteem van de NBB.
De overeenkomst van financiële dienstverlening (de "Overeenkomst van Financiële Dienstverlening")
die ten laatste op de uitgiftedatum van de obligaties wordt gesloten tussen de Emittent, de
Domiciliëringsagent en de Betaalagent kan worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de
Betaalagent. De bijlage bij die overeenkomst bevat de voorwaarden van de Obligaties.
De kosten voor het bewaarloon van de obligaties in effectenrekening zijn ten laste van de inschrijvers
(gratis bij Fortis Bank tot 1 januari 2008 en daarna onderworpen aan het geldende tarief). Beleggers dienen
zich zelf te informeren over de kosten die andere financiële instellingen hen zouden kunnen aanrekenen.

5.5 Financiële informatie betreffende de Emittent
De financiële informatie betreffende de Emittent zal beschikbaar zijn op de zetel van de Betaalagent
(Warandeberg 3, B-1000 Brussel).

5.6 Syndicaat32

Punt 5.3 van Bijlage V van de Verordening.
Punt 5.4.1 van Bijlage V van de Verordening.
30 Punt 5.4.2 van Bijlage V van de Verordening.
31 Punt 5.4.2 van Bijlage V van de Verordening.
32 Conform de punten 5.4.3 en 5.4.4 van Bijlage V van de Verordening.
28
29
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Bank Degroof nv, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de
Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel en ING België, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met
maatschappelijke zetel in de Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, maken deel uit van het plaatsings- en
overnemingssyndicaat gevormd door de Bookrunner.
De Bookrunner en het syndicaat garanderen de goede afloop van de emissie ten belope van € 60.000.000
krachtens een plaatsings- en overnemingscontract dat op 22 oktober 2007 met de Emittent wordt
afgesloten (het "Vaste Overnemingscontract").
Het totale bedrag van de overnemings- en plaatsingsprovisie beloopt 1,875% van het nominale uitgegeven
bedrag (exclusief uitgiftekosten33).

6 Toelating tot de handel en regeling voor de verhandeling34
Er werd een aanvraag ingediend om toelating te verkrijgen tot de handel in Obligaties op de
gereglementeerde markt Eurolist by Euronext Brussels.
Het is niet mogelijk te voorzien tegen welke koers de Obligaties zullen kunnen worden verhandeld in de
markt.
Er is geen enkele waarborg dat zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de
Obligaties.
De markt van de Obligaties kan beperkt en weinig liquide zijn.De prijs van de Obligaties kan als volatiel
worden beschouwd. De enige manier voor de houder van Obligaties om zijn investering in de Obligaties
vóór de terugbetaling op de vervaldatum te realiseren, is om ze te verkopen aan de prijs die op dat
ogenblik op de markt geldt. Deze prijs kan lager zijn dan de nominale waarde van de Obligaties.

7 Aanvullende informatie35
Er werd geen rating toegekend op aanvraag of met de samenwerking van de Emittent aan de Obligaties,
aan de Emittent of aan enig ander leninginstrument van de Emittent 36.

Zie ook punt 4.18
Punt 6 van Bijlage V van de Verordening.
35 Punt 7 van Bijlage V van de Verordening.
36 Punt 7.5 van Bijlage V van de Verordening.
33
34
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Inschrijvingsformulier
Exemplaar voor de financiële bemiddelaar (loketbank)
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE nv
Wildewoudstraat 17, B-1000 Brussel
(ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel)
onder nummer 0402.964.823)
Openbaar bod tot inschrijving in België op obligaties voor een nominaal bedrag van EUR 60.000.000, met
vervaldag op 20 november 2014, vertegenwoordigd door Obligaties van EUR 1.000 zoals in de Nota
beschreven.
ISIN CODE BE0933624968
INSCHRIJVINGSFORMULIER

(in tweevoud op te stellen, in overeenstemming met de wet)

Ik ondergetekende (naam, voornaam) ...............................................................................
wonende te ................................. straat .................................................... nr. .................
heb kennis genomen van het door de CBFA goedgekeurde Prospectus van 18 oktober 2007 en verklaar in
te schrijven op:
................. Obligaties, met een nominale waarde van EUR 1.000 elk, aan de inschrijvingsprijs van
101,784% (100% nominaal bedrag + 1,784% uitgiftekosten),
of EUR 1017,84 per Obligatie,
of EUR .................... in totaal.
Voor mijn inschrijving en als tegenwaarde voor de effecten waarop wordt ingeschreven: verzoek ik de
bank .................. om mijn rekening nr. ..............te debiteren met de totale inschrijvingsprijs.
Ik wens dat het (de) effect(en) mij geleverd worden in de vorm van een inschrijving in effectenrekening
nr. .............
Ik verbind mij ertoe om de eventuele vermindering te aanvaarden zoals ze wordt uitgevoerd.
De gestorte bedragen voor de ingetekende en niet toegewezen obligaties, zullen door Fortis Bank binnen
5 werkdagen worden terugbetaald zonder dat de inschrijvers gerechtigd zijn om interest te eisen op hun
stortingen.

Opgemaakt in tweevoud te ...................................................... op ......................
(handtekening van de inschrijver)
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Exemplaar voor de inschrijver
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE nv
Wildewoudstraat 17, B-1000 Brussel
(ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel)
onder nummer 0402.964.823)
Openbaar bod tot inschrijving in België op obligaties voor een nominaal bedrag van EUR 60.000.000, met
vervaldag op 20 november 2014, vertegenwoordigd door Obligaties van EUR 1.000 zoals in het
Prospectus beschreven.
ISIN CODE BE0933624968
INSCHRIJVINGSFORMULIER

(in tweevoud op te stellen, in overeenstemming met de wet)

Ik ondergetekende (naam, voornaam) .................................................................................. wonende te
......................................... straat ........................... nr. ........................
heb kennis genomen van het door de CBFA goedgekeurde Prospectus van 18 oktober 2007 en verklaar in
te schrijven op:
................ Obligaties, met een nominale waarde van EUR 1.000 elk, aan de inschrijvingsprijs van 101,784%
(100% nominaal bedrag + 1,784% uitgiftekosten),
of EUR 1017,84 per Obligatie,
of EUR .................... in totaal.
Voor mijn inschrijving en als tegenwaarde voor de effecten waarop wordt ingeschreven:
verzoek ik de bank .................. om mijn rekening nr. .............. te debiteren met de totale inschrijvingsprijs.
Ik wens dat de levering van het (de) effect(en) gebeurt in de vorm van een inschrijving in effectenrekening
nr. .............
Ik verbind mij ertoe om de eventuele vermindering te aanvaarden zoals ze wordt uitgevoerd.
De gestorte bedragen voor de ingetekende en niet toegewezen obligaties, zullen door Fortis Bank binnen
5 werkdagen worden terugbetaald zonder dat de inschrijvers gerechtigd zijn om interest te eisen op hun
stortingen.

Opgemaakt in tweevoud te ...................................................... op ......................
(handtekening van de inschrijver)
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[Deze bladzijde werd opzettelijk blanco gelaten.]
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